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มาตรการปูองกนัการรบัสนิบน 

ของโรงพยาบาลเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค์ (เรือ่งทัว่ไป) 
 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็น  
ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงปัญหา
การทุจริตการรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของ
องค์กร โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมแนวทาง
ปฏิบัติจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือปูองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  การให้ การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ข้อ ๕ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

๑. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
๒. จากบุคคลอ่ืน ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ 

บาท (สามพันบาท) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความ
จ าเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ 
บริการหรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน 
รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่า ตีราคา
เป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายความรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ 
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่
สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การ
เข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืน ๆ  

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี ควรจะท าดังนี้ 
๑. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 
๒. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้ 
๓. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

 
 
 



-๒- 
 

มาตรการปูองกนัการรบัสนิบนการใหแ้ละรบัของขวญัแก่ขา้ราชการชัน้ผู้ใหญห่รือผูบ้งัคบับัญชา 
ในเทศกาลปใีหม่ 

 

๑. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดย
เด็ดขาด 

๒. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ 
 

มาตรการปูองกนัการรบัสนิบนในกระบวนการเบกิจ่ายยาตามสทิธสิวสัดกิารรักษาพยาบาลขา้ราชการ 
ตามมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที ่๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

๑. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

๒. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน 
(standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการ
ตัดสินใจ 

๓. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อก าหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๗/๗ มาตรา ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน 
โดยให้เป็นคะแนนบวกใน price performance 

๔. ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติก าหนด 

๕. ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

๖. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริม
การขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย 
สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝูาระวังและตรวจสอบ การ
ส่งเสริมการขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูล การ
กระท าผิดให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 
 

มาตรการปูองกนัการรบัสนิบนในการจดัซื้อจดัจ้าง 
ของโรงพยาบาลเกา้เลีย้ว จงัหวดันครสวรรค์ 

 
๑. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุผลประกอบด้วย 



-๓- 
 

๕. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
๖. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
๗. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม 

๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น 
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นขึ้นไป เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 

มาตรการปูองกนัการรบัสนิบนประเดน็การรบัเงนิบรจิาคและทรัพยส์นิบริจาค 
 

  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจาก
บุคคลใด ๆ หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๐๓ แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตาม
โทษที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๒ แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตรา ๑๔๙ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดกฎหมาย
จะต้องรับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท าความผิดอาจจะต้อง
รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา ๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระท าความผิดจะต้องได้รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมาย
ได้ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือ
ประหารชีวิต ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะต้องค านึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับ
ได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
ทรัพย์สิน อย่างเช่นกรณีท่ีเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น 



-๔- 
 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ

จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 

ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว
โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 

การเสริมสรา้งการประพฤตปิฏบิตัเิพื่อปูองกนัการรบัสนิบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

๔. จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ 
 
 
 
 



-๕- 
 

มาตรการปูองกนัการทุจรติ และแกไ้ขการกระท าผดิวนิยัของเจา้หนา้ทีร่ฐัในสังกดั ได้แก่ 
 

มาตรการการใชร้ถราชการ 
 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 

๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้มีอ านาจเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

๓. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 
 

มาตรการการเบิกจา่ยคา่ตอบแทน 
 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง 

๒. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเปูาประสงค์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรการการจดัท าโครงการฝกึอบรม ศกึษาดูงาน ประชมุ และสมัมนาตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเปูาหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

มาตรการจดัหาพสัดุ 
 

๑. ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. ให้มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุกับผู้รับจ้าง  ผู้ขาย และหรือผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

๓. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ -จ่ายพัสดุ ตาม
ระเบียบพัสดุ 

๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการการจัดซื้อพัสดุ 
 
ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายเพ่ือไม่ให้ถูกปรับ 
๒. เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการก าหนดสเปคเพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล 
๓. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็นบริษัท

ของภรรยา 
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคน

นั้นให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงานเหมาของ

รัฐหรือฝากลูกฝากหลานเข้าท างาน 
๖. การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
๗. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๘. การช่วยให้ญาติมิตรได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 

 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
๑. เว็บไซด์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ http://www.klhos.go.th 
๒. ติดต่อด้วยตนเองที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว หรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
๓. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ๒๙๖/๔ หมู่ ๑ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค์ ๖๐๒๓๐ 
๔. ทางโทรศัพท์ ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ โทรสาร ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

http://www.klhos.go.th/


     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
  เรื่องเดมิ 
  ตามท่ี โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดท าประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน และคู่มือการ
ก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์     
ไปแล้วนั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  ในการนี้ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ขอส่งประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน และคู่มือการ
ก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แนบ
มาพร้อมนี้ เพ่ือขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบน และคู่มือการก าหนด
มาตรการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  บนเว็บไซด์
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

อนุญาต 
 

 
 
  (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 ส าเนาถูกต้อง 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในราชการภมูภิาค 

โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 
ตามประกาศส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่านเวบ็ไซดข์องหนว่ยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นภูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซดข์องหนว่ยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ : ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
รายละเอียดข้อมูล  - ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
                        จังหวัดนครสวรรค์ 

- คู่มือการก าหนดมาตรการปูองกันการรับสินบน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
  ตามรายละเอียดแนบ 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 
 

 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 
า 

(นางจิตพร  จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 


