
 

 
ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
---------------------------------------------- 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินคุณภาพ
และความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ก าหนดให้หน่วยงานมีการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปูองกันการรับสินบน 

เพ่ือเป็นการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และเป็น
แนวทางในการปูองกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จึง
ก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบน ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือการใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และ

กฎหมาย 
5. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผลเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน โดยแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 
8. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
9. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการรับสินบนในหน่วยงาน หากพบว่ามี

การรับสินบน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

     (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
  
 

 



 

 

 

 

 

คู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็น เป็นปัญหาที่
เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีทีว่า
ว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
หรือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้
เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
ปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 (มาตร 103) ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้ต่อไปนี้ 

1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. จากบุคคลอื่น ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอการไม่เกินสามพันบาท การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษามิตรไมตรี มิตรภาพ ต้อง
แจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริหารหรือสิ่ง
อ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า ตี
ราคาได้ 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้  หมายสิ่ง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็น
ราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่า
จะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง 
อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน 
เป็นต้น 

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี ควรกระท า ดังต่อไปนี้ 
1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
2. มีเหตุผล รับได้-รับไว้ 
3. ไม่ควรรับ-ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ 

1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 



มาตรการป้องกันการรับสินบนการในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาใน
การส่งมอบ (Time) การให้บริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนน
บวกใน Price Performance 

4. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระยาแห่งชาติก าหนด 
5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้น

สังกัดของสถานพยาบาล 
6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขายยา และ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย
บุคคลในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝูาระวังและตรวจสอบ การส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่
เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง   

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส่ สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม ความ

สมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
9. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้

ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอื่นที่
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

      11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นขึ้นไป เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
การรับทรัพย์สินบริจาคหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียบ ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ หาก
เป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 103 แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่ก าหนดไว้ในมาตรา 122 
แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตร 149 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดกฎหมายจะต้อง ได้รับโทษทางอาญา ซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้
กระท าความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2502 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษในทางอาญาซึ่ง
กฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
ประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับ
ทรัพย์สินหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน อย่างเช่น กรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล 

แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดย
ทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร     การเลื่อนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 

มาตรการการใช้รถราชการ 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2535 และแก้ไข

เพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง
ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด 

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุ
จ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด้วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจ
เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ทั้งใน เวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครัด 

มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ พ.ศ. 2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง 

2. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และเปูาประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ

จัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเปูาหมายและรายละเอียด

การด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ไขและพัฒนางานของหน่วยงาน 
หรือองค์กรอย่างชัดเจน 

มาตรการจัดหาพัสดุ 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



2. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุ ตามระเบียบ
พัสดุ 

3. ให้มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์
ดังกล่าว 

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 

ตัวอย่างการคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผิดกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ถูกปรับ 
2. เจ้าหน้าที่เรียบรับสินบนจากการก าหนดสเปคเพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล 
3. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิด ในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็นบริษัท

ของภรรยา 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้นให้

ได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตน หรือบริษัทของครอบครัวได้รับงานเหมาะ

ของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
6. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
8. การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
1. เว็บไซต์ โรงพยาบาลปากพะยูน จั งหวัดพัทลุ ง http://www.pakphayunhospital.net/index.php 

/complaintscenter 
2. ติดต่อด้วยตนเองที่ ตึกอ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน หรือ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลปากพะยูน 956 หมู่ที่ 1 ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

93120 
4. ทางโทรศัพท์ 0-7469-9023  โทรสาร 0-7469-9591 
5. ทางอีเมล์ pakphayun@gmail.com  

 

http://www.pakphayunhospital.net/index.php/complaintscenter
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/complaintscenter

