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บทนำ 

การบริหารหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม โดยยึดม่ันและใหความสำคัญในการ

ดำเนินงาน และรับผิดชอบตอสังคมและผู มีสวนได เสียทุกกลุม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ              

หลักจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของท้ังภาครัฐ และ      

ขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดในทุกกิจกรรมท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดำเนินงานของหนวยงาน 

กลาท่ีจะปฏิเสธ และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการปลูก

จิตสำนึกใหบุคลากรยึดม่ันในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการใหบริการอยูเสมอ  

โรงพยาบาลเวียงปาเปา จึงไดมีการจัดทำประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบข้ึน 

ท้ังหมด 7 มาตรการ ไดแก มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ

ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม มาตรการปองกันการรับสินบนในการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ ตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 12 ก.ย.60 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจาง  มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค มาตรการปองกันการ

ทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

มาตรการการใชรถราชการ มาตรการเบิกคาตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายกำหนด มาตรการการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกำหนด มาตรการการรับ

สวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกำหนดไวในขอบเขต

ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

เพ่ือการบริหารงานและการดำเนินงานท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได ลดการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในหนวยงาน 

 

         กลุมงานบริหารท่ัวไป 

โรงพยาบาลเวียงปาเปา 

 

 

 



สารบัญ 

   มาตรการ                 หนา 

1.มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญ    1 

แกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

2.มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง     1 

3.มาตรการปองกันการรับสินบนประเดน็เงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค   1-2 

4.มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ  2-3 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก มาตรการการใชรถราชการ  

มาตรการเบิกคาตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน  

ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายกำหนด  

5.มาตรการการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกำหนด มาตรการการรับสวนแถมพิเศษ  4 

สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรอืสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

6.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล     4 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ท่ี มาตรการ การดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 มาตรการปองกันการรับ

สินบน 

- กำหนดประกาศ โรงพยาบาล
เวียงปาเปา เรื่อง มาตรการ
ปองกันการรับสินบน และแจง
เวียนไปยังหนวยงานตางๆ 

- หนวยงานรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
- ไมเกิดการรองเรียน 

รองทุกข เก่ียวกับการ

รับสินบนในโรงพยาบาล 

 

2 มาตรการปองกันการรับ

สินบนในการจัดซ้ือจัด

จางของโรงพยาบาล   

เวียงปาเปา 

- กำหนดมาตรปองกันการรับ

สินบนในการจัดซ้ือจัดจางของ

โรงพยาบาลเวียงปาเปาและแจง

เวียนไปยังหนวยงานตางๆ 

- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ดำเนินการระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการ

จัดหาผูขายหรือผูรับจางใน

รายการท่ีจะมีการจัดซ้ือจัดจาง 

 

- ไมเกิดการรองเรียน 

รองทุกข หรือไดรับบัตร

สนเทห เก่ียวกับการรับ

สินบนในการจัดซ้ือจัด

จางของโรงพยาบาล    

 

3 มาตรการการรับสินบน

ประเด็นการรับเงิน

บริจาคและทรัพยสนิ

บริจาค 

- กำหนดมาตรการการรับสินบน

ประเด็นการรับเงินบริจาคและ

ทรัพยสินบริจาคและแจงเวียนไป

ยังหนวยงานตางๆ 

- แตงตั้งคณะกรรมการรับเงิน

บริจาคและทรัพยสินบรจิาค 

- มีแบบฟอรมการเสนอประสงค

บริจาค 

- มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบ

- ไมเกิดการรองเรียน 

รองทุกข หรือไดรับบัตร

สนเทห เก่ียวกับรับ

สินบนประเด็นการรับ

เงินบริจาคและทรัพยสิน

บริจาค 

 



อนุโมทนาบัตรทุกรายการ 

4 มาตรการปองกันการ

ทุจริต และแกไขการ

กระทำผิดวินัยของ

เจาหนาท่ีของรัฐ 

- กำหนดมาตรการปองกัน

การทุจริต และแกไขการ

กระทำผิดวินัยของ

เจาหนาท่ีของรัฐและแจง

เวียนไปยังหนวยงาน

ตางๆ 

  

4.1 มาตรการการใชรถ

ราชการ 

- จัดทำมาตรการการขอใชรถ

ราชการ ท้ังรถรับ – สงเจาหนาท่ี 

รถพยาบาล และรถ EMS 

- มีการสรุปผลการใชรถ

ราชการและน้ำมัน

เชื้อเพลิงตอลิตรทุก

เดือน  

-   มีการติดตั้ง GPS 

ติดตามรถราชการทุกคัน 

-  ไมพบการรองเรียน 

รองทุกข 

 

4.2 มาตรการการเบิก

คาตอบแทน 

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง     

วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 

พ.ศ.2550 

- หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

การจายคาตอบแทนแนบทาย

ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยการจายเงินคาตอบแทน

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวย

บริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2544 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 

-  ตรวจสอบแลวไมพบ

การกระทำผิดระเบียบฯ 

 

4.3 มาตรการการจัดทำ

โครงการฝกอบรม ศึกษา

ดูงาน ประชุม และ

- ดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วา

ดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน 

-  มีการตรวจสอบโดย

งานการเงินโรงพยาบาล

ทุกโครงการกอนเสนอผู

มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง 

 



สัมมนา และการจัดประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ.

2549 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการกลางใน

การตรวจรับวัสดุ

สำนักงานทุกรายการ 

(กรณีจัดประชุม) 

- มีการตรวจสอบโดย

งาน HR กรณีเขารวม

ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

สัมมนา โดยให

สอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ และแผนของ

โรงพยาบาล และงาน

การเงินมีการตรวจสอบ

เอกสารการยืมเงิน การ

ลางหนี้ (กรณีเขารวม

อบรม ประชุม สัมมนา) 

-  ไมพบการกระทำผิด

ระเบียบฯ 

4.4  มาตรการการจัดหาพัสดุ - กำหนดมาตรปองกันการรับ

สินบนในการจัดซ้ือจัดจางของ

โรงพยาบาลเวียงปาเปาและแจง

เวียนไปยังหนวยงานตางๆ 

- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ดำเนินการระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการ

จัดหาผูขายหรือผูรับจาง ใน

รายการท่ีจะมีการจัดซ้ือจัดจาง 

- ไมเกิดการรองเรียน 

รองทุกข หรือไดรับบัตร

สนเทห เก่ียวกับการรับ

สินบนในการจัดซ้ือจัด

จางของโรงพยาบาล    

 



5 มาตรการการรับสวนแถม

พิเศษ สวนชดเชย สวน

สนับสนุน หรือสวนอ่ืนใด

เพ่ิมเติม 

- กำหนดมาตรการการรับสวน

แถมพิเศษ สวนชดเชย สวน

สนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

- มีการจัดใหมีการควบคุม ดูแล

พัสดุท่ีอยูในความครอบครอง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ดำเนินการระเบยีบ 

 

- ไมเกิดการรองเรียน 

รองทุกข หรือไดรับบัตร

สนเทห เก่ียวกับการรับ

สวนแถมพิเศษ สวน

ชดเชย สวนสนับสนุน 

หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม  

 

6 มาตรการการการจัด

สวัสดิการภายใน

สถานพยาบาล 

- กำหนดมาตรการการการจัด

สวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

- ใหมีการรายงานผลการ

ดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ         

ทุก 6 เดือน 

ไมเกิดการรองเรียน รอง

ทุกข หรือไดรับบัตร

สนเทห เก่ียวกับการจัด

สวัสดิการภายใน

สถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


