
      
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลแว้ง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

--------------------------------------- 
  เพ่ือเป็นการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส และเป็น
แนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส จึงก าหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้  

1. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่าง 
เคร่งครัด 

2. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพ่ือการใดๆ อันมิชอบต่อ 

หน้าที่และกฎหมาย 
5. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน โดย 

แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
7. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 
8. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
9. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการรับสินบนในหน่วยงาน  

หากพบว่ามีการรับสินบน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่   16   ธันวาคม   2564 
 
 
 
 
        (นายณัทนัย   ศักดิรัตน์) 
           นายแพทย์ช านายการพิเศษรกัษาการในต าแหน่ง 
                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่
เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่า
จะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความ
เสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบนของ
โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส   
  การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.543 (มาตรา 103) ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
2. จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพ่ือรักษามิตรไม่ตรี
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถท าได้ 
ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า)  
ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงาน
ในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถ 
ตีค่าตีราคาได้ 

  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การ
เดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคา 
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

  ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิด
เป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การ 
เข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะท าดังนี้ 
1. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
2. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้ 
3. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา 
ในเทศกาลปีใหม่ 

 
1. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา 

ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
2. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ 

ของขวัญ 
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 
 

1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบ 
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

2. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard)  
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 

3. ให้หน่วยงานที่ท างานจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้
เป็นคะแนนบวกใน price performance 

4. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา ระบบยา 
แห่งชาติก าหนด 

5. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ 
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

6. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการ 
ขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายที่
ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝ้าระวังและตรวจสอบ การส่งเสริมการขายยาและ
การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูล การกระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 
1. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม      
    ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน 
    เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ  
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
9. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ  
    ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ  
    เป็นธรรม 
10.  ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ  
       ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
      ที่เก่ียวข้อง ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเลยทันที เพ่ือ 
      พิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ 

                  ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา 
                  ตามล าดับชั้นขึ้นไป เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม 
  “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ 
หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 103 แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่ ก าหนดไว้ใน
มาตรา 122 แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงานเรียกรับ
สินบน ตามมาตรา 149 และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดกฎหมายจะต้อง รับโทษในทางอาญาซึ่ง
กฎหมายได้ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือ
ประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท า ความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท า
ความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มี
กฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่ หรือเป็นกรณี ที่กฎหมายห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน อย่างเช่นกรณีท่ีเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 
 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 

1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่ห์หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม 
ฐานานุรูป 

2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก 
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว 
โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไม่ตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยเร็ว 
 
 



การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ 
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึง 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ 

1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ 
หากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้
มีอ านาจเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้งในเวลา 
ราชการและนอกเวลาราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 
 

มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2540 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้อง 

2. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขและระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ 

รายละเอียด การด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการจัดหาพัสดุ 
1. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ 

เอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเก่ียวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

3. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ  
ตามระเบียบ 

4. ห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 
 

ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกปรับ 
2. เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการก าหนดสเปคเพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล 
3. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็น 

บริษัทของภรรยา 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของ 

ผู้บริหารคนนั้นให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
5.  เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงาน 

เหมาของรัฐหรือฝากลูกฝากหลานเข้าท างาน 
6. การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
8. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 

 
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 

1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส  www.waenghospital.com/ 
2. ติดต่อด้วยตนเองที่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง หรือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  

โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
3. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลแว้ง 263 หมู่ 7 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  

96160 
4. โทรศัพท์ 0 7365 9441  โทรสาร 0 7365 9008  

 
 

http://www.waenghospital.com/
http://www.waenghospital.com/

