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รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 โรงพยาบาลปาย มีความมุ่งม่ันในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมภิบาล เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยารรับสินบน จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านป้องกันการ
รับสินบน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยได้มีการ
ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ 
1.1  โรงพยาบาลปายละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับ

ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามเกณฑ์และจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด 

1.2  การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน หากจำเป็นต้องรับหรือต้องใช้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้รับปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส 

1.3  การตอ้นรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ตอนรับโดยสมควร หากมีความ
จำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด รวมไปถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และไม่
จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก 

1.4  โรงพยาบาลปายมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.5  โรงพยาบาลปายคำนึงถึงการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินประโยชน์อืน่ที่อาจนำมาซึ่งเสี่ยง
ต่อการทุจริต หรืออาจพก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน  

1.6  การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุน โรงพยาบาลปายได้ดำเนินการเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปเพ่ือเป็น
ข้ออ้างในการติดสนบน 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 โรงพยาบาลปายมีมาตราการมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้เสนองานมีความเกี่ยวข้องกันทางตรงและ

ทางอ้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติติหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
2.2  ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วนงานใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือ

ประโยชน์กับตนเอง ทั้งเก่ียวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 



3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
3.1  การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณา

ถึงผลได้เสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ 
3.2  ในการบริจาคต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

แฝงอื่นใดหรือมีเงื่อนไขผูกพันแก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ 
3.3  กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน อาคารงาน หรือก่อสร้างพร้อมที่ดิน โรงพยาบาลปาย 

ต้องดำเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน และต้องประเมินมูลค่าของ
อาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ 

4. มาตรการป้องกันการสุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.1 มาตรการการใช้รถราชการ 

4.1.1 โรงพยาบาลปาย ได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.
2526 

4.1.2 โรงพยาบาลปาย มีรการวางมาตรการในการใช้รถรถราชการดังนี้ 
1) มีแบบขออนุมัติใช้รถราชการและรถส่วนตัวเพ่ือไปราชการ 
2) จัดทำคู่มือการใช้รถของทางราชการ/สมุดบันทึกคุมการใช้รถราชการ 
3) จัดทำแผนควบคุมการใช้รถราชการ 
4) จัดทำขั้นตอน (Flowchart) การปฏิบัติงาน 
5) หน่วยงานมีการจัดทำบันทึกข้อความอนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน/หน่วย

บริการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
6) มีการจัดทำแผนในการดูแล ซ่อมบำรุงรถราชการทุกปี หรือตามระยะ 
7) กำหนดความเร็วในการใช้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการติดตั้ง GPS รถ

ราชการทุกคัน 
8) เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อราชการ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที และ

บันทึกภาพเป็นหลักฐาน 
4.2 มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

4.2.1 โรงพยาบาลปายมีการจัดทำประกาศแจ้งเวียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบรามการทุจริตในหน่วยงาน 

4.2.2 มีการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.2.3 มีการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพ่ือป้องกันการทุจริต 



4.2.4 มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

4.3  มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
4.3.1 โรงพยาบาลปายได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ 
4.3.2 ในการดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ให้ดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

4.3.3 มีการจัดทำขั้นตอน (Flowchart) การปฏิบัตงิาน เรื่องการไปประชุม อบรม ศึกษา ดู
งาน และจัดทำตัวอย่างในการทำหลักฐานเบิกจ่าย 

4.3.4 มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

4.4  มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
4.4.1 โรงพยาบาลปายมีการจัดหาพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและได้ปฏิบัติถูกต้อง

ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

4.4.2 มีการจำทำคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และมีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
ตรวจรับตามวงเงินตามประเภท 

4.4.3 มีการจัดทำแผนหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง 
4.4.4 มีการจัดอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้ันตอน(Flowchart) ของ

กรมบัญชีกลาง 
4.4.5 มีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
4.4.6 มีการติดตามประเมินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
4.4.7 มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(สขร.1) 
5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม

จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลปายได้จัดทำประกาศตามแนวทางหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
สธ.0217/ว2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือให้การทำงานมีความถูกต้อง โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 



6. มาตรการจัดสวัสดิการในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในนหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการและ
กองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะ
สวัสดิการเชิงธุรกิจ 
 โรงพยาบาลปายได้จัดทำประกาศตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ มีการกำหนดเกณฑ์จริยธรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียในการรับเงินหรือสิ่งของบริจาค กำหนด
กรอบคุณธรรมในการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ  
 
สรุปภาพรวม 
 โรงพยาบาลปายมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักธรรมภิ
บาลและตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
บุคลากรทุกระดับ มีการออกประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบทั้ง 6 มาตรการ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  


