
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

--------------------------------------------- 

  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ 
และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  โรงพยาบาลแม่เมาะ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล             
ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ เมาะ จะต้องไม่ เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน                  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล           
แม่เมาะ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ลักษณะอ่ืนใด 

3. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ
ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4. เมื่อผู้ ใดพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายง าน
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

5. โรงพยาบาลแม่เมาะ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

6. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ให้งานบริหาร... 
 



- 2 - 
 

7. ให้งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ จัดทำสรุปผลมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ทุก 
6 เดือน 

 จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ ณ วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  

                     
          (นายกระสิน  เขียวปิง) 
    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  รักษาการในตำแหน่ง 
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  
 
 



กรอบแนวทางปฏบิตัติามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 

.......................................................... 
 

1. หลักการ 
การให้สินบน 
  การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การให้สินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ      
ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคม และเศรษฐกิจ             
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดังกล่าวอย่างยาวนาน  ในบริบทของการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆที่มีผลประโยชน์มหาศาล การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำทุจริต         
และประพฤติมิชอบ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นนโยบายสำคัญ            
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดเป็นรูปธรรม 

โรงพยาบาลแม่เมาะ ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่ งของรัฐได้นำแนวนโยบายการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ แต่แนวทาง มาตรการ กลไกที่ได้ปฏิบัติ  
ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยังไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบน จึงจำเป็นต้องมี  
การเสริมสร้างองค์ความรู้และวางมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบนอย่างแข็งขันและจริงจัง ทั้งนี้         
การดำเนินการต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายสำคัญ คือ การเป็น  
ส่วนหนึ่งในสังคมไทย ที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นหน่วยงานที่มี 
การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล มีความโปร่งใสเป็นรูปธรรม และปลอดจาการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท 
 

แนวทางดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย           

สำคัญของรัฐบาล ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้มีการแก้ไขและป้องกัน         
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน คือ 

1. นโยบาย คสช. เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/ 
2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดย 

1.1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกัน      
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.2 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทาง กฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระทำการ หรือเกี่ยวข้องกับการ  ทุจริต          
และประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 

1.3 การควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม 
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542            
อย่างเคร่งครัด 
  2. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12 กันยายน 2547        
เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต     
และประพฤติมิชอบภาครัฐ โดย 
 

         / 2.1 การให้ประชาชน… 



2.1 การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทำขั้นตอน ที่
แน่นอน ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว 

2.2 การให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 
2.3 การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
2.4 การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมสอดส่องเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ได้แก่ 
3.1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระทำการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการ

ทุจริต 
3.2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/           

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 
2. คำนิยาม 
ลำดับ ข้อความ หมายถงึ 
  1 สินบน (Bribery) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่า 

จะให้ มอบให้ การยอมรับการให้หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในลักษณะจูงใจให้กระทำการ หรือไม่กระทำการ ที่ขั ดต่อ 
กฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 

  2 คอร์รัปชั่น 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่  อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพ่ือ 
ประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อ่ืน รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง
เพ่ือนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ที่บุคคลใด ใช้
เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของ 
สังคม 

  3 ทรัพย์สิน ให้หมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ เช่น  
เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น 

  4 ประโยชน์อื่นใด การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย การลดราคา การ
รับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 

  5 บุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลแม่เมาะ 
 
3. ขอบเขตการใช้บังคับ 

3.1 มาตรการฉบับนี้บังคับใช้กับบุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ 
3.2 มาตรการฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามโรงพยาบาล-   

แม่เมาะ โดยจะนำไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามมาตรการนี้เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม 
 
 

/ 4. บุคคลที่มี… 



4. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 
4.1 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปทุกท่าน มีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อน       

การปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนและคอร์รัปชั่นที่อาจ      
เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการต่อต้าน 
การรับสินบนและคอร์รัปชั่นไปยังคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของโรงพยาบาลแม่เมาะ 

4.2 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปทุกท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับ- 
บัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจมาตรการฉบับนี้ โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอ      
และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบนและคอร์รัปชั่น 

4.3 บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่  ให้สอดคล้องกับ 
มาตรการฉบับนี้  กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา         
หรือรายงานผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

4.4 คู่สัญญา ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของโรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาล-
แม่เมาะ จะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลังความสัมพันธ์    
ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้คำมั่นในการต่อต้านการรับสินบน       
และคอร์รัปชั่น 
 
5. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 

5.1 บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
รับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

5.2 บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์       
ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแม่เมาะ              
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะ    
อ่ืนใด 

5.3 บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่า จะทำให้ หรือรับ 
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำ ไม่กระทำการ หรือประวิง
การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

5.4 เมื่ อผู้ ใดพบ เห็นการกระทำที่ เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้ สินบน จะต้องรายงาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่เมาะทันที 

5.5 โรงพยาบาลแม่เมาะ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่            
แจ้ง เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแม่เมาะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธ
ต่อ    การกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานทุจริตคอร์รัปชั่น 

5.6 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ        
ทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย 

5.7 การดำเนินการใดๆตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง 
ปฏิบัติอ่ืนใดทีโ่รงพยาบาลแม่เมาะ เห็นสมควรกำหนดในภายหลัง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้ 
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6. กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
6.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ราชการชั้นผู้ใหญ่  หรือ

ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
ต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้ หรือรับของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้  ตามกฎหมายหรือ        
กฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้น กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด 

การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่  ผู้บั งคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ 
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากการมีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยของขวัญ         
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส     
ไม่เกิน 3,000 บาท หรือแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนาม     
ในสมุดอวยพร การอวยพร ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 

การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดยสมควรหากมี             
ความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด อาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่น
ราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่ พักให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้ จ่าย            
ในการเดินทางไปราชการและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก 

การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อ
คอรัปชั่นหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน 

6.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  

ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภท จากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขาย
ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการด้านยา       
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทั้งในการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ การจัดทำบัญชีรายการยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี การบริหารจัดการร่วม ในระดับต่างๆ แนว
ทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมและด้านอ่ืนๆ ตลอดจนระบบการควบคุมกำกับและการรายงาน 

6.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด        

การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด        
หากพบว่า  มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการเรียกหรือรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยเร็วเพ่ือพิจารณาใช้มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง           
และทางอาญาอย่างเด็ดขาด และรวดเร็ว 
 
 

         / 6.4 มาตรการป้องกัน… 



6.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 

พ.ศ. 2561 
(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้

เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือช่วยเหลือสังคม   

หรือผู้ด้อยโอกาส แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าว ต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจและกระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจน และจะต้องไม่เป็น
การบริจาคที่ทำขึ้นเพ่ือปกปิดการให้สินบน และมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ตามความจริง โดยต้อง
มั่นใจว่า เงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์เป็นข้ออ้าง ในการรับสินบน 

โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ   
พลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามรอบกำหนด 6 เดือน และ    
12 เดือน รวมถึงข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง 
กำชับดูแลข้าราชการ ในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์         
อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกกำหนด และมาตรการ
การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน        
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ        
ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda Based) ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ คือ มาตรการการใช้รถราชการ 
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา          
และมาตรการการจัดหาพัสดุมุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข       
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 

6.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2936 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  

/ 6.7 มาตรการ… 



6.7  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพ ยาบาล   ให้ ถือปฏิบั ติ ตามระเบียบ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่เมาะจังหวัดลำปาง ว่าด้วย            
การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลแม่เมาะ พ.ศ. 2562 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 
          
7. การกำกับติดตามและสอบทาน 

7.1 โรงพยาบาลแม่เมาะ จะจัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมภายใน       
ที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 

7.2 โรงพยาบาลแม่เมาะ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงาน ตามความเหมาะสม 
หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ          
ข้อสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวทางการปอ้งกนัการรบัสนิบนทุกรปูแบบ โรงพยาบาลแมเ่มาะ 
 

ผูร้บัผดิชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางในการปอ้งกัน  
การรบัสนิบน 

วธิดีำเนินการและ 
การกำกับตดิตาม 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการและ 
บุคลากรใน 
หน่วยงาน 

1.การให้และการรับ 
ของขวัญแก่ข้าราชการ 
ชั้ น ผู้ ใ ห ญ่ ห รื อ 
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ น
เทศกาล ต่างๆ 

1. การแสดงความยินดีหรือ 
ปรารถนาดีให้ใช้บัตรอวยพร หรือ
ลงนามในสมุดอวยพรแทน 
2. การให้และรับของขวัญตาม 
ประเพณีนิยม ให้รับ/   ให้ของขวัญ
ตามสมควรแก ่เหตุการณ์มูลค่าไม่
เกิน 3,000 บาท 
 

1. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการให้และ
การรับของขวัญแก ่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี 
ใหม่ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
และถือปฏิบัติ 
 
 

 2.การรับสินบนใน 
กระบวนการเบิกจ่าย
ยา ตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

1. ห้ามไม่ให้จัดซื้อยาใน ลักษณะ
ทำการหารายได้ใน ลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบ แทนทุก
ประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุน
สวัสดิการ สถานพยาบาล 
๒ ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึง ปัจจัย
ด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการส่ง
มอบ (time) การให้บริการ 
(service) และราคา (price) 
ประกอบการตัดสินใจ 
3. แพทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การ
สั่งจ่ายยา สั่งจ่ายยาอย่าง 
สมเหตุสมผล ไม่จ่ายยาที่มี ราคา
แพงโดยไม่จำเป็น 
4. ตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้สิทธิ   มี
พฤติกรรมการใช้สิทธิอย่างไม่
เหมาะสม เช่น “พฤติกรรม ช็อปปิ้ง
ยา” 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์ 
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และส่งเสริมการขายยา    
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
2. จัดระบบควบคุมภายใน 



ผูร้บัผดิชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางในการปอ้งกัน 
การรบัสนิบน 

วธิดีำเนินการและ 
การกำกับตดิตาม 

 3.การรับสินบนใน 
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1. ห้ามรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
อ่ืนใดเป็นการต่าง ตอบแทนจาก
การจัดซื้อ     จัดจ้างของหน่วยงาน 
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก 
กรณีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มี 
ผลประโยชน์แอบแฝง 
 

1. ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านช่องต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดทำหนังสือประกาศ
เจตนารมย์และแสดงความ 
บริสุทธิ์ใจ 

 4.การรับสินบน
ประเด็น การเงิน
บริจาคและ ทรัพย์สิน
บริจาค 

1. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย เงินบริจาคหรือ
ทรัพย์สิน บริจาคของหน่วย
ราชการ พ.ศ. 2561 
 

รายงานเงินบริจาคหรือ 
ทรัพย์สินบริจาคให้ 
หน่วยงานในระดับข้ึนไป
ทราบ 

 5.การป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการ
กระทำผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

บุคลากรต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ พ.ศ. 2523    
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้หน่วย บริการ แนบ
ท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที ่5, 8, 10, 11, 12 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและ
การจัดงาน พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

1. แจ้งเวียนให้ทราบและ   
ถือปฏิบัติ 
2. ฝึก อบรม ให้ความรู้ 



ผูร้บัผดิชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางในการปอ้งกัน 
การรบัสนิบน 

วธิดีำเนินการและ 
การกำกับตดิตาม 

 6.การรับส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่น
ใดเพ่ิมเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ในขอบเขต
ของงาน หรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ 

ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2936 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

1. ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านช่องต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้อง 
2. ฝึก อบรม ให้ความรู้ 

 7.การจัดสวัสดิการ
ภายในสถานพยาบาล   

ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะอ นุ ก ร รม ก ารส วั ส ดิ ก า ร 
ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่เมาะ
จั ง ห วั ด ล ำ ป า ง  ว่ า ด้ ว ย            
ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ภ า ย ใ น
โรงพยาบาลแม่เมาะ พ.ศ. 2562 
ฉ บั บ ป ร ะ ก า ศ  ณ  วั น ที่  1 0 
กันยายน  2562  และที่ แก้ ไข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

1. ปิดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
ชน/จนท.ของหน่วยงาน เพ่ือ
แจ้งเวียนให้ทราบและให้ 
จนท.ถือปฏิบัติ 
 

 






































































