






กรอบแนวทาง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 

มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการปองกัน กํากับ ติดตามและการบังคบั
ใชกฎหมาย 

1. มาตรการปองกัน
การรับสินบนการให  
และรับของขวัญแก
ขาราชการชั้นผูใหญ
หรือผูบังคับบัญชา      
ในเทศกาลเทศกาลตางๆ 
เชน เทศกาลปใหม เปนตน 

 

การรับของขวัญ/การรับ
เงินหรือทรพัยสิน/การใช
ตําแหนงในหนาที่ทาง
การเมืองและทางราชการ 

1. ตองละเวนจาการแสวงหา
ประโยชนมิชอบ ไมรับหรือถาม
นําถึงการใหหรือรับของขวัญ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 
จากบุคคลนอกเหนือ จาก
ทรัพยสินหรือประโยชน 
อันควรไดตามกฎหมาย 
หรือกฎขอบังคับที่ออก 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ยกเวนกรณีการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด 
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ
และจํานวนที่กฎหมายกําหนด 

2. การใหของขวัญแก
ขาราชการชั้นผูใหญ 
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคล 
ในครอบครัวของผูบังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติ 
ประเพณีนยิมที่มีการให
ของขวัญแกกัน กรณจีําเปน 
ตองรับหรือตองใหทรพัยสิน
หรือประโยชนอื่นใด 
โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ
ประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตร ี
มิตรภาพความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคคล ตรวจสอบให
แนใจวาไดปฏิบัติตาม
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ
โดยของขวัญหรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่รบั
หรือใหแกกันนั้น ตองมีมูลคา
ในการรับจากแตละบุคคล 
แตละโอกาสไมเกิน 3000 บาท 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมรณรงคไมรับ
สินบนตอตานการทุจริต 

2. จัดทําสื่อโปสเตอรติด
ประกาศไมรับของขวัญหรือ
งดรับของขวัญไวในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

3. จัดทําหนงัสือแจงประกาศ
เจตจํานงเพื่อเปนแนวทางรวม
ปฏิบัติในการตอตานการทุจริต 

4. ติดประกาศที่บอรด
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ขาวสารและนโยบาย
ตอตานการคอรัปชั่นเพื่อให
เจาหนาที่ไดทราบและ      
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
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  3. การตอนรบัขาราชการชั้นผูใหญ 
ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา ใหตอนรับ
โดยสมควร หากมีความจําเปน 
ตองจัดเลี้ยงรบัรองใหจัดแบบ
เรียบงายและประหยัดรวมถึง
การจัดหาที่พักใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง    
วาดวยการเบิกคาใชจาย      
ในการเดินทางไปราชการ    
และไมจําเปนตองมีของขวัญ
หรือของท่ีระลึก 

4. มีความเปนกลางทางการเมือง  
โดยจะตองไมใหการสนบัสนุน
หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝ
พรรคการเมืองท้ังทางตรง
และทางออม 

5. การใหหรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
ที่อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงตอ
คอรัปชั่น หรืออาจกอใหเกิด
ขอผูกมัดหรือสรางภาระให
เกิดความรูสึกวาตองมี 
การตอบแทน 

6. การใหหรือรับบริจาค
ทรัพยสินหรือเงนิสนับสนุน
ตองเปนไปอยางโปรงใส   
และถูกตองตามกฎหมาย  
โดยตองม่ันใจวาเงินบริจาค
หรือสิ่งของสนับสนุนไมได  
ถูกนําไปใชเพื่อเปนขออาง  
ในการติดสินบน 

 

2. มาตรการปองกัน
การรับสินบน 
ในกระบวนการ
เบิกจายยาตาม 
สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ 

การรับสินบนจากบริษัทยา 
หรือบริษัทเวชภัณฑมิใชยา 

1. หามไมใหหนวยงานท่ีทําการ
จัดซื้อทําการหารายได        
ในลักษณะผลประโยชน    
ตางตอบแทนทุกประเภท  
จากบริษัทยาเขากองทุน
สวัสดิการสถานพยาบาล 

1. ใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการบังคบัใช
กฎหมายอยางจริงจัง 
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  2. ใหหนวยงานที่ทาํการจัดซื้อ
ตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุน 
(Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการสงมอบ (Time) 
การใหบริการ (Service) และราคา 
(Price) ประกอบการตัดสินใจ 

3. ใหหนวยงานที่ทาํการจัดซื้อ
กําหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคา
ใน TOR ใหบริษัทคูคาตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑตาม
มาตรการ 103/7 มาตรการ 
123/5 และมีระบบอบรม
เกณฑจริยธรรมฯแกพนักงาน 
โดยใหเปนคะแนนบวก       
ใน price performance 

4. ใหหนวยงานที่ทาํการจัดซื้อ 
ใชกลไกตอรองราคาตามที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แหงชาติกําหนด 

5. ใหเพิ่มความเขมงวดของ
ระบบตรวจสอบภายใน     
ทั้งในระดับสถานพยาบาล
และระดับหนวยงานตนสังกัด
ของสถานพยาบาล 

 

3. มาตรการปองกัน
การรับสินบน       
ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง 

ปองกันการรับสินบนใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

1. หามมิใหเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อ
จัดจางกับผูเสนองานที่มี 
ความเก่ียวของกับบุคลากร
ภายในหนวยงานทั้งประโยชน
สวนตนและประโยชนสาธารณะ 
ที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ 

2. หามมิใหบุคลากร            
ในหนวยงานใชอํานาจ       
ในตําแหนงหรือหนาที่
ดําเนินงานหรือโครงการ     
ที่เอ้ือผลประโยชนกับตนเอง
ทั้งที่เก่ียวของกับเงิน       
และไมเก่ียวของกับเงิน 

1. ตรวจสอบชื่อสกุลของ  
ผูเสนองานวามี
ความสัมพันธหรือ
เก่ียวของกับบุคลากร  
ในหนวยงานหรือไม 

2. ตรวจสอบสถานท่ีอยู 
สถานท่ีปฏิบัติงาน     
ของผูเสนองานวามี
ความสัมพันธหรือ
เก่ียวของกับบุคลากร    
ในหนวยงานหรือไม 
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   3. ตรวจสอบบุคลากร    
ในหนวยงานวามีสวนได
สวนเสียกับงาน/โครงการ 
ท้ังผลประโยชนสวนตนเอง
และผลประโยชนสาธารณะ
ท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
หรือไม 

4. ตรวจสอบบุคลากร    
ในหนวยงานวามี
ผลประโยชนทับซอนกับ
ผูเสนองานหรือไม เชน 
การรับสินบน การใช
ขอมูลลับของทางราชการ 
การดาํเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
การรับของขวัญหรืออื่นๆ 

4. มาตรการ         
การปองกันการรับ
สินบนประเด็น   
การบริจาคเงินและ
บริจาคทรัพยสิน 

ปองกันการรับสินบน
ประเด็นการบริจาคเงิน
และบริจาคทรัพยสิน 

1. การรับเงินบริจาคหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาค         
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ       
ทั้งตองพิจารณาถึง             
ผลไดผลเสียและผลประโยชน     
ที่หนวยงานจะไดรับ 

2. ตองเปนการบริจาคดวย  
ความสมัครใจและไมเปนไป  
เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน
หรือมีเงื่อนผูกพันที่จะให
ประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ 

3. กรณีที่มีผูบริจาคอาคาร   
งานกอสราง ที่ดิน         
หรืออาคารงานกอสราง 
พรอมท่ีดิน หนวยงานตอง
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ  
สิทธิครอบครองภาระติดพัน     
ทั้งตองประเมินมูลคา      
ของอาคาร งานกอสราง ที่ดิน 
จากราคาประเมินงาน      
ของกรมท่ีดิน หรือราคากลาง
ของทางราชการ 

ใหหนวยงานมีคณะกรรมการ
บริหารเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบริจาคของ
หนวยงาน 
1. วางแผนการรับเงนิบริจาค

และทรัพยสินที่มีผูบริจาค 

2. พิจารณาการรับบรจิาคเงิน
และทรัพยสินที่มีผูบริจาค 

3. วางแผนการใชจายเงิน
และทรัพยสินที่มีผูบริจาค 

4. จัดทํารายงานการรับ-
จายเงิน/ทรัพยสินที่มี 
ผูบริจาค 

5. ติดตามและตรวจสอบ
การรับ-จายเงิน/
ทรัพยสินที่มีผูบริจาค 



~ 5 ~ 
 

5. มาตรการปองกัน

การทุจริตและแกไข

การกระทาํผิดวินัย

ของเจาหนาที่รัฐ 

ในสังกัดโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต 

5.1 มาตรการ     

การใชรถราชการ 

5.2 มาตรการ    

การเบิก

คาตอบแทน 

5.3 มาตรการ    

การจัดทํา

โครงการฝกอบรม    

ศึกษาดูงาน/ประชุม

และสัมมนา

ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

5.4 มาตรการ          

การจัดหาพัสดุ

ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

สงเสริมใหเจาหนาที่    

ทุกระดับเห็นความสําคัญ

และมีจิตสํานึกในการ

ตอตานการทจุริต คอรรัปชั่น 

เจาหนาท่ีทุกหนวยงานทุกระดับ

รับทราบและถือปฏิบัติตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม และระเบียบ

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑ

การใช การเก็บรักษา การซอม

บํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง 

พ.ศ.2562 อยางเครงครัด ดังนี้ 

- หามนํารถยนตราชการไปใช

สวนตัว 

- รถราชการแตละคัน           

มีผูรับผิดชอบชัดเจน 

- กลุมงานบริหารทั่วไป 

สามารถตรวจสอบการใช   

รถราชการ รวมถึงควบคุม

การใชน้ํามันรถราชการ 

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน

ตามระเบียบการเบิกเงิน

คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 

ตามคาํสั่งที่ไดรบัอนุมัติ     

ใหปฏิบัติงาน รวมถึง

ตรวจสอบการเบิก-จาย  

ไมใหมีกรณีเบิกจายซ้ําซอน 

- การจัดทําโครงการฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน ประชุมและ

สัมมนาตางๆ จะตองมี

เปาหมาย รายละเอียด

ประชุมและสัมมนา           

ที่สอดคลองกับการแกปญหา 

และพัฒนางานของหนวยงาน

หรือองคกรอยางชัดเจน 

 

 

 

1. ติดประกาศที่บอรด

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ระเบียบตาง  ๆที่เกี่ยวของ

และขาวสารเพ่ือให

เจาหนาที่ไดทราบและ

ถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
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- การเบิกจายคาใชจายตางๆ 

จะตองเปนไปตาม           

ผลการดาํเนนิงานท่ีเปนจริง     

ทั้งดานกิจกรรมตางๆ   

จํานวนผูเขาอบรมฯ 

ระยะเวลาและการจัดการตางๆ

ที่สอดคลอง และเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง   

วาดวยการเบิกคาใชจาย     

ในการฝกอบรม การจัดงาน

และการประชุม พ.ศ. 2555   

และขอกําหนดที่เก่ียวของ 

- กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และ

กําชับเจาหนาท่ีพัสด ุ         

ที่มีหนาที่จัดซื้อ/จาง         

ใหปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุ     

พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง    

และระเบียบกระทรวงการคลัง    

วาดวยการจัดซื้อจัดจาง    

และการบริหารพัสดุภาครฐั 

พ.ศ.2560 อยางเครงครัด 

6. มาตรการ      

แนวทางปฏิบัติ     

ในการรับสวนแถมพิเศษ   

สวนชดเชย          

สวนสนบัสนุน   

หรือสวนอื่นใด

เพิ่มเติมจาก

หนวยงานของรัฐ

กําหนดไวในขอบเขต

ของงานหรือ

รายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะ   

ของพสัดุ 

ปองกันการรับของแถม ใหเจาหนาที่ทุกหนวยงาน      

ปฏิบัติตามหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ดวนท่ีสุด  ท่ี กค(กวจ) 

0405.2/ว457  ลงวันที่ 17 

กันยายน 2562 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ 

สวนชดเชยสวนสนับสนุน หรือ

สวนอ่ืนใดเพิ่มเติม จากหนวยงาน

ของรัฐกําหนดไวในขอบเขต   

ของงาน หรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

1. ติดประกาศ                

ท่ีบอรดประชาสัมพันธ

เก่ียวกับระเบียบตางๆ         

ท่ีเกี่ยวของ และขาวสาร

เพื่อใหเจาหนาท่ีไดทราบ

และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

2. ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม 

และประเมินผลทกุ 6 เดือน 



~ 7 ~ 
 

7. มาตรการ          

การจัดสวัสดิการ

ภายในของ

สถานพยาบาล 

การจัดสวัสดิการตางๆ      

ภายในของโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต 

กําชับใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของ

ปฏิบัติตามคูมือการดําเนินการ

จัดสวัสดิการของหนวยบรกิาร 

ในสังกัดสํานักงาปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อยางเครงครัด 

1. ติดประกาศท่ีบอรด

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ 

และขาวสารเพื่อให

เจาหนาที่ไดทราบและ     

ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

2. ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม 

และประเมินผลทุก 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































