
กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
มาตรการ 

 
ลักษณะ/ประเภท 

กรอบแนวทางในการ 
ป้องกัน 

ก ากับ ติดตามและ 
การบังคับใช้

กฎหมาย 
1.มาตรการป้องกันการรับ สินบนการ
ให้และรับ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้น 
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปี
ใหม่ 

การรับของขวัญ/การรับ 
เงินหรือทรัพย์สิน/การใช้ 
ต าแหน่งในหน้าที่ทาง 
การเมืองและทางราชการ 

1. ต้องละเว้นจากการแสวงหา 
ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาม 
น าถึงการให้หรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
จากบุคคลนอกเหนือ จาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร 
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการ รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด
โดยธรรมจรรยา ตาม หลักเกณฑ์
และจ านวนที่ กฎหมายก าหนด 
2. การให้ของขวัญแก่ ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลใน ครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจาก
กรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการ
ให้ ของขวัญแก่กัน กรณี
จ าเป็นต้อง รับหรือต้องให้
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ
ประเพณีนิยมเพ่ือ รักษาไมตรี 
มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง บุคคล ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยของขวัญ
หรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดที่ รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมี
มูลค่า ในการรับจากแต่ละบุคคล 
แต่ ละโอกาสไม่เกิน 3000 บาท 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
ไม่รบั สินบนต่อต้าน
การทุจริต 
 2. จัดท าสื่อโปสเตอร์
ติด ประกาศไม่รับ
ของขวัญหรืองด รับ
ของขวัญไว้ในสถานที่ 
ปฏิบัติงาน  
3. จัดท าหนังสือแจ้ง
ประกาศ เจตจ านงเพ่ือ
เป็นแนวทางร่วม 
ปฏิบัติในการต่อต้าน
การ ทุจริต  
4. ติดประกาศที่บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
ข่าวสารและนโยบาย
ต่อต้าน การคอรัปชั่น
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้
ทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่ว กัน 
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  3. การต้อนรับข้าราชการชั้น 

ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ให้ต้อนรับโดย สมควร หากมี
ความจ าเป็นต้อง จัดเลี้ยงรับรอง 
ให้จัดแบบเรียบ ง่ายและประหยัด
รวมถึงการ จัดหาที่พักให้เป็นไป
ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ และไม่ 
จ าเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ 
ระลึก  
4. มีความเป็นกลางทางการ 
เมืองโดยจะต้องไม่ให้การ 
สนับสนุนหรือการกระท าอัน เป็น
การฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อม  
5. การให้หรือรับของขวัญ หรือ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ 
อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อ 
คอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อ 
ผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิด 
ความรู้สีกว่าต้องมีการตอบแทน 
6. การให้หรือรับบริจาค 
ทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้อง 
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง 
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า 
เงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุน 
ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้าง 
ในการติดสินบน 
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2. มาตรการป้องกันการรับ สินบนใน
กระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิ
สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ 

การรับสินบนจากบริษัทยา 
หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

1.ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการ 
จัดซื้อท าการหารายได้ใน 
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ 
แทนทุกประเภทจากบริษัทยา 
เข้ากองทุนสวัสดิการ 
สถานพยาบาล 
2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ 
ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน 
(Cost) มาตรฐาน (Standard) 
ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) 
การให้บริการ (Service) และ
ราคา (Price) ประกอบการ
ตัดสินใจ  
3. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ 
ก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ ค้า
ใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 
103/7 มาตรา 123/5 และมี
ระบบอบรม เกณฑ์จริยธรรมฯ 
แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนน
บวกใน price performance  
4. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ 
ใช้กลไกต่อรองราคาตามท่ี 
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา 
แห่งชาติก าหนด  
5. ให้เพิ่มความเข้มงวดของ 
ระบบตรวจสอบภายใน ทั้งใน 
ระดับสถานพยาบาลและระดับ 
หน่วยงานต้นสังกัดของ 
สถานพยาบาล 

1. ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจัง 
2. ผลักดันให้มีการ
ปฏิบัติตาม เกณฑ์
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ การส่งเสริมการ
ขายยาอย่าง เป็น
รูปธรรมประชาสัมพันธ์ 
และปลูกฝั่งให้บุคลากร
และ ภาคประชาชนมี
ความ ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของ การ
เสนอขายยาอย่าง 
เหมาะสม 
3. ให้หน่วยงาน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์
จริยธรรมให้ บุคลากร
รับทราบ และประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันใน 
การปฏิบัติตนตาม
เกณฑ์ จริยธรรม 
4. สร้างมาตรการ
ควบคุม ภายในที่
เหมาะสมของ 
ภาคเอกชน เพ่ือ
ป้องกันการ ส่งเสริม
การขายยาที่ไม่ 
เหมาะสม 
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3. มาตรการป้องกันการรับ สินบนใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ป้องกันการรับสินบนใน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อ
จัดจ้างกับผู้เสนองานที่มี ความ
เกี่ยวข้องกับบุคลากร ภายใน
หน่วยงานทั้งประโยชน์ ส่วนตน
และประโยชน์สาธารณะ ที่มีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
2. ห้ามมิให้บุคลากรใน 
หน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ด าเนินงานหรือ 
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ 
ตนเองทั้งที่เก่ียวกับเงินและไม่ 
เกี่ยวกับเงิน 

1. ตรวจสอบชื่อสกุล
ของผู้ เสนองานว่ามี
ความสัมพันธ์ หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ใน หน่วยงานหรือไม่  
2. ตรวจสอบสถานที่
อยู่ สถานที่ปฏิบัติงาน
ของผู้เสนอ งานว่ามี
ความสัมพันธ์หรือ 
เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ใน หน่วยงานหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบบุคลากร
ใน หน่วยงานว่ามีส่วน
ได้ส่วนเสีย กับงาน/
โครงการ ทั้ง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนเองและ
ผลประโยชน์สาธารณะ
ที่มีผล ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่  
4. ตรวจสอบบุคลากร
ใน หน่วยงานว่ามี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน
กับผู้เสนองานหรือไม่ 
เช่น การรับสินบน การ
ใช้ ข้อมูลลับของทาง
ราชการ การ ด าเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การ
รับ ของขวัญหรืออ่ืน ๆ 
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4. มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สิน
บริจาค 

ป้องกันการรับสินบน 
ประเด็นการเงินบริจาค 
และทรัพย์สินบริจาค 

1. การรับเงินบริจาคหรือ 
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ ทั้งต้อง พิจารณา
ถึงผลได้ผลเสียและ ผลประโยชน์
ที่หน่วยงานจะ ได้รับ  
2. ต้องเป็นการบริจาคด้วย ความ
สมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมี 
เงื่อนผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ 
ผู้ใดโดยเฉพาะ 
 3. กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งาน 
ก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงาน 
ก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงาน 
ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้ง 
ทั้งต้องประเมินมูลค่าของ อาคาร 
งานก่อสร้าง ที่ดิน จาก ราคา
ประเมินงานของกรมที่ดิน หรือ
ราคากลางของทางราชการ 

ให้หน่วยงานมี
คณะกรรมการ บริหาร
เงินบริจาคและ 
ทรัพย์สินบริจาคของ 
หน่วยงาน  
1. วางแผนการรับ
บริจาคและ ทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาค  
2. พิจารณาการรับ
บริจาคเงิน และ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
3. วางแผนการใช้
จ่ายเงินและ ทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาค  
4. จัดท ารายงานการ
รับ - จ่ายเงิน/
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
5. ติดตามและ
ตรวจสอบการ รับ - 
จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้ 
บริจาค 
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5.มาตรการป้องกันการทุจริต และ
แก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐในสังกัด โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ป้องกันการทุจริต และ
แก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
โรงพยาบาลวานรนิวาส
ได้แก่ มาตรการการใช้รถ
ราชการ มาตรการการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
มาตรการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาตามที่
กฎหมายก าหนด และ
มาตรการ การจัดหาพัสดุ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

มาตรการการใช้รถราชการ 
1.การใช้รถราชการ หรือรถ
ส่วนกลาง ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 
2. การเก็บรักษารถราชการ ให้
เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณ
ของส่วนราชการเท่านั้น หากมี
เหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ี
ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็น
และเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขอ
อนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็น
การชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว  
3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร
น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น น าไปใช้ 
ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ หรือนอกสถานที่
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ  
 

1. ให้ผู้บังคับบัญชา 
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
การใช้รถ การเบิกจ่าย
ค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม 
บ ารุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ 
รับรอง และด าเนินการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
2.ปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2563 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและระเบียบ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ. 2526 

 



กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
มาตรการ 

 
ลักษณะ/ประเภท 

กรอบแนวทางในการ 
ป้องกัน 

ก ากับ ติดตามและ 
การบังคับใช้

กฎหมาย 
  มาตรการการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทน 
1.ให้หน่วยงานฯมีการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ และรับรองการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม เงื่อนไข
และเป้าประสงค์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของกระทรวงสาธารณสุข และ
ระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 
มาตรการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
1.การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่าง ๆให้มีเป้าหมายและ 
รายละเอียดการด าเนินงาน
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา ที่สอดคล้องการ
แก้ปัญหาและพัฒนางาน ของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน  
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
จะต้องเป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน 
กิจกรรมฯจ านวนผู้เข้าอบรมฯ
ระยะเวลาและการจัดการต่าง ๆที่
สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.ให้มีการก ากับ 
ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
เพ่ือใช้ประกอบในการ
บริหารจัดการและการ
พัฒนามาตรการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้
มีประสิทธิภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 



กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
มาตรการ 

 
ลักษณะ/ประเภท 

กรอบแนวทางในการ 
ป้องกัน 

ก ากับ ติดตามและ 
การบังคับใช้

กฎหมาย 
  3.จัดให้มีระบบการตรวจสอบ 

ติดตาม สรุปประเมินผลและ
รายงาน การด าเนิน โครงการฯ
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในหน่วยงานและภายนอกทุก
โครงการ 

1.ด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน 
และการจัดประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2.มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามสรุปประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า การ
ด าเนินโครงการ รอบ 
6 เดือน และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการส่งให้ งาน
พัฒนา ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการ
แพทย์ 
3.จัดท าคู่มือ
ด าเนินการแผนงาน
โครงการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนิน
โครงการตั้งแต่เริ่ม
จนถึงสิ้นสุดโครงการ 



กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
มาตรการ 

 
ลักษณะ/ประเภท 

กรอบแนวทางในการ 
ป้องกัน 

ก ากับ ติดตามและ 
การบังคับใช้

กฎหมาย 
  มาตรการ การจัดหาพัสดุ 

1.ให้มีกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ
ตาม โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
ต่าง ๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯทั้ง
ในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560หรือระเบียบฯ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 
 
 
 
 

1.มีการตรวจรับ 
ตรวจสอบ และส่งมอบ
พัสดุต่าง ๆให้เป็นไป
ตามจ านวนหรือ
ปริมาณ และคุณภาพ 
และเพ่ือประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์โครงการฯ 
และการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆอย่าง
เหมาะสม  
2. มีกระบวนการ
ป้องกัน ตรวจสอบ 
และด าเนินการการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือ มีเอ้ือประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง 
ผู้ขายและ/หรือผู้มี
ความเกี่ยวข้อง ใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

 



กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
มาตรการ 

 
ลักษณะ/ประเภท 

กรอบแนวทางในการ 
ป้องกัน 

ก ากับ ติดตามและ 
การบังคับใช้

กฎหมาย 
6. มาตรการการรับของแถม การรับของแถม 1 หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้

พระราชบัญญัติฯ และ
กฎกระทรวงระเบียบ และ 
ประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ พัสดุของ
หน่วยงาน โดยจะก าหนดเงื่อนไข
ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่น
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
จากที่หน่วยงานก าหนดไว้ใน
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือ
เป็นเงื่อนไขหรือ เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ไม่ได้ 
 2 เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ คัดเลือก
แล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ประสงค์ท่ีจะให้ส่วนของแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วน อ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ี
หน่วยงานก าหนดไว้ในขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุ ให้แจ้งผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังสือ
แสดงเจตนาในการให้ส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใด เพ่ิมเติมต่อ
หน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ต่อหน่วยงาน 

1.พัสดุของหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะได้มาด้วย
ประการใด ให้
หน่วยงานจัดให้มีการ
ควบคุมดูแล พัสดุที่อยู่
ในความครอบครอง 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ด้วย  
2. หน่วยงานต้อง
จัดท ารายงานการรับ
ส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือ ส่วนอื่นใด
เพ่ิมเติมจากท่ี
หน่วยงานก าหนดไว้ใน
ขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุ 
ตาม แบบรายงานการ
รับส่วนของแถมพิเศษ
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 



กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

 
มาตรการ 

 
ลักษณะ/ประเภท 

กรอบแนวทางในการ ป้องกัน ก ากับ ติดตามและ 
การบังคับใช้

กฎหมาย 
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน
ของสถานพยาบาล 

 1.ให้ด าเนินการตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการภายในของ สถานพยาบาล
สังกัดสาธารณสุข ดังนี้  
2.. ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ด่วนที่สุด ที่ นร. 1012.2/29 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2561 และ
ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วน
ที่สุด ที่ นร. 1012.2/32 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2561  
 3.. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 
2561 

   4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วย บริการ พ.ศ. 2561  
 

1.ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการพาดุ โดย
ใช้เงินบริจาคของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561 
2. เพ่ือก ากับดูแลการใช้
จ่ายเงิน บริจาคต่าง ๆ ทั้งนี้ 
ให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
มาตรการข้างต้น รายงาน
สรุปผลการ ก ากับติดตาม
มาตรการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
วานรนิวาสทุกไตรมาส จึง
ประกาศเพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป  
 

 


