คู่มือการกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

มาตรการป้องกันการรับสินบน
ของโรงพยาบาลศรีสาคร (เรื่องทั่วไป)
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุกจริตคอรัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้กลายเป็นปัญหาที่สาคัญ ที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยัง
ไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับ
สินบน การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหคุสาคัญที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร โรงพยาบาลศรีสาคร ได้
เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดทาเป็นคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลศรีสาคร
การให้-การรับ ของขวัญและผลประโยชน์ ของราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ ในประมวล
จริ ย ธรรมข้า ราชการพลเรื อ น ข้อ บั งคั บ ว่ า ด้ว ยข้ า ราชการของส่ ว นราชการตามพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบ
ข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลั ก เกณฑ์ก ารรับ สิ นทรัพ ย์ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543 (มาตรา 103) ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
สินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
1. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามที่เหมะสมตามฐานานุรูป
2. จากบุคคลอื่นราตาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามันบาท
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรไมตรี
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระทาได้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรืออื่น ๆ ที่
มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถ
ตีค่า หรือตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรขอองขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่
สามารถ คิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึง
ประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ
หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะทาดังนี้
๑. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย
๒. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้
๓. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ

มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
๑. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัส ดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา
ของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
๒. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๑. ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
๒. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อต้องคานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ
๓. ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อกาหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๓/๗ มาตรา ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน
โดยให้เป็น คะแนนบวกใน price performance
๔. ให้ห น่ว ยงานที่ทาการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒ นาระบบยา
แห่งชาติกาหนด
๕. ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล
๖. ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เ กี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรม การส่งเสริมการ
ขายยา และการใช้ยาอย่ างสมเหตุผ ลให้ป ระชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย สร้าง
เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน การเฝ้าระวังและตรวจสอบ การส่งเสริม
การขายยา และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม รวมถึง มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อ มูล การกระทาผิด
ให้แก่หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลศรีสาคร
๑. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
๔. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๕. ดาเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด
๖. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ
๗. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน
๙. ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับ
การพัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม
๑๐. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้รายงาน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ดาเนินการอื่นที่ เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือ ข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ดาเนินการ รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทารายงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นขึ้นไป เพื่อ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดาเนินการทางวินัยโดยทันที
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคล
ใดๆ หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๐๓ แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่
กาหนดไว้ใน มาตรา ๑๒๒ แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น
เจ้าพนักงานเรียกรับ สินบน ตาม มาตรา ๑๔๙ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระทาความผิดกฎหมายจะต้อง รับ
โทษในทางอาญาซึ่ง กฎหมายได้ระวางโทษ จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทา ความผิดอาจจะต้องรับโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความผิด ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ตามมาตรา ๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวาง
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น บาท หรือประหารชีวิต
ดังนั้ น การรั บ ทรั พย์สิ น ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์ สิ น หรือ
ประโยชน์อื่นใดจะต้องคานึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับ ทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่หรือเป็นกรณีที่กฎหมาย ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน อย่างเช่น
กรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว
โดยมี ความจาเป็น อย่ างยิ่งที่ต้องรับ ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ผู้ นั้ น ต้องแจ้ งรายละเอี ยดข้อ เท็จ จริง เกี่ยวกับการรั บทรัพ ย์สิ น หรือ ประโยชน์ นั้นต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน ราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิ จ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้ าหน้าที่ของรั ฐ ผู้นั้ นสั งกัด มีคาสั่ งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิ น หรือประโยชน์ดังกล่ าว ให้ คืนทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยเร็ว
การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ การขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่ งเสริ มให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็ นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการ ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ การปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. จัดทาคู่มือการกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมถึง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อน ตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ
๑. ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
แก้ไข เพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบารุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด
๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ
หากมีเหตุ จาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการผู้มีอานาจ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว
๓. ห้ามเจ้าหน้าที่นารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนาไปใช้ทั้งในเวลา
ราชการและ นอกเวลาราชการ
๔. ให้ผู้ บั งคับ บั ญชาควบคุ ม กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ โดยเคร่งครัด
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๑. ให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้หน่วยงานมีการควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด
๑. ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูง าน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียด การดาเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน
มาตรการจัดหาพัสดุ
๑. ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดาเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
เอื้อ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้า ง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ ดังกล่าว

๓. การจัดหาพัสดุในโครงการ ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้องลงทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ
ตามระเบียบ พัสดุ
๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ
ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ทาผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกปรับ
๒. เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการกาหนดสเปคเพื่อให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล
๓. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็น
บริษัทของ ภรรยา
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหาร
คนนั้นให้ได้ เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงาน
เหมาของรัฐ หรือฝากลูกฝากหลานเข้าทางาน
6. การรับผลประโยชน์จากการที่ดารงตาแหน่งหน้าที่
7. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสาคร http://www.srisakhornhospital.com
๒. โทรศัพท์ 0 8648 80853 / 0 7322 36004
๓. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลศรีสาคร 108 หมู่ 2 ตาบลซากอ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
96210

