
 

 

คู่มอืการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 

โรงพยาบาลปากพะยนู จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 

โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรอืการทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือได้ว่าเป็นเป็นปัญหา

ที่เกิดขึน้ในประเทศตา่งๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยัง

ไม่มีทีว่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับ

สินบน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 

โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดท า

เป็นคู่มอื เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 (มาตร 103) ข้อ 5 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้ตอ่ไปนี้ 

1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

2. จากบุคคลอื่น ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอการไม่เกินสามพันบาท การ

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรไมตรี 

มิตรภาพ ต้องแจง้ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริหาร

หรอืสิ่งอื่นๆ ที่มมีูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และ

ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรือ

อาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 



ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้  หมายสิ่ง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่

สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึง

ประโยชน์หรอืการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก 

การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคา

สินค้าหรอืบริการ และเงนิ เป็นต้น 

 

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรกระท า ดังต่อไปนี้ 

1. แจง้ผูบ้ังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 

2. มีเหตผุล รับได้-รับไว้ 

3. ไม่ควรรับ-ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบใหส้่วนราชการ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

หรอืผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ 

1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ

ใหแ้ก่ข้าราชการช้ันผูใ้หญ่ ผูบ้ังคับบัญชาหรอืสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการใหข้องขวัญ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนการในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก

ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) 

ระยะเวลาในการส่งมอบ (Time) การใหบ้ริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑต์ามมาตรฐาน 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็น

คะแนนบวกใน Price Performance 

4. ใหห้น่วยงานที่ท าการจัดซือ้ใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระยาแห่งชาติก าหนด 

5. ใหเ้พิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับหน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการขาย

ยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่

ประกอบไปด้วยบุคคลในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝูาระวังและตรวจสอบ การส่งเสริมการขายยา และ



การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มี

ความรับผดิชอบโดยตรง   

มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยจติส านึกและความโปร่งใส่ สามารถใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 

5. ด าเนินการใหม้ีการใช้จ่ายเงนิ/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ที่มคีวามสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผูอ้ื่น โดยมิชอบ 

7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

8. ไม่ใหข้้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 

9. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ

พัสดุ ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ

เป็นธรรม 

10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้

รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ

ด าเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ

ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ันขึ้นไป เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรอืด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

การรับทรัพย์สินบรจิาคหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สิน

หรอืประโยชน์อื่นใดจากญาติหรอืจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียบ ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรอืใหก้ันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ

บริการ การรับการฝึกอบรม หรอืสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ 

หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 103 แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่ก าหนดไว้ใน



มาตรา 122 แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงาน

เรียกรับสินบน ตามมาตร 149 และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดกฎหมายจะต้อง ได้รับโทษทางอาญา 

ซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรอื จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

หรอืประหารชีวติ หรอืเจา้หน้าที่ของรัฐที่ได้กระท าความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ

พนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่

ได้กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุก

ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับ

ทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่

กฎหมายหา้มเจา้หน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน อย่างเช่น กรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของเจา้หน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 

เจา้หน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี ้

1. รับทรัพย์สินหรอืประโยชนอ์ื่นใดจากญาติซึ่งใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่

ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

3. รับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการใหใ้นลักษณะใหก้ับบุคคลทั่วไป  

ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มมีูลค่ามากกว่าสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดย

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่

ของรัฐนั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่ง

เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความ

เหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ใน

กรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้

โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้เป็น

สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ั้นสังกัดโดยเร็ว 

การเสรมิสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน

การทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

การใหห้รอืรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึงการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร     

การเลื่อนต าแหน่ง การฝกึอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซือ้จัดจ้าง การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 

มาตรการการใช้รถราชการ 

1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2535 และ

แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 

การซ่อมบ ารุงสว่นกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด 

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ

หากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด้วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน

ราชการผู้มอี านาจเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นครั้งคราว 

3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้งในเวลา

ราชการและนอกเวลาราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการโดยเคร่งครัด 

มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนก าร

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และระเบียบการเบิก

จา่ยเงนิค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้หนว่ยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขและเปูาประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง

สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด 



1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเปูาหมายและ

รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ไขและพัฒนา

งานของหน่วยงาน หรอืองค์กรอย่างชัดเจน 

มาตรการจัดหาพัสดุ 

1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุ ตาม

ระเบียบพัสดุ 

3. ให้มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ

เอือ้ประโยชน์ของเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผูร้ับจ้าง ผูข้าย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน

ประโยชน์ดังกล่าว 

4. หา้มเจ้าหนา้ที่ที่ไม่ใชเ่จ้าหนา้ที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 

ตัวอย่างการคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. เจ้าหนา้ที่เรยีกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผดิกฎหมาย เพื่อไม่ให้ถูกปรับ 

2. เจ้าหนา้ที่เรยีบรับสินบนจากการก าหนดสเปคเพื่อให้บริษัทแหง่หนึ่งชนะการประมูล 

3. ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิด ในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็น

บริษัทของภรรยา 

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคน

นั้นใหไ้ด้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้ 

5. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตน หรือบริษัทของครอบครัวได้รับงาน

เหมาะของรัฐ หรอืฝากลูกหลานเข้าท างาน 

6. การช่วยใหญ้าตมิิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหนว่ยงานที่ตนมอี านาจ 

7. การใชท้รัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์สว่นตน 

8. การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที ่

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข ์

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

/complaintscenter 

2. ติดต่อด้วยตนเองที่ ตึกอ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน หรือ หัวหน้าฝุาย

บริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

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


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  

 


