
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๖๘   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 และขออนุมัตินำประกาศข้ึนเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  เรื่องเดิม 
  โรงพยาบาลทองแสนขัน จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB๑๓ โดยให้
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือช่องทางอ่ืนๆ 
 

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอเรียนว่า ผู้รับผิดชอบงานได้รายงานและ
สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ (ในไตรมาสที่ ๑ ถึง
ไตรมาสที่ ๒) ให้ท่านทราบ และขออนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขัน เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
        
     

      - ทราบ 

  - อนมุัตใิห้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๖๙   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๕ และ
ต้องรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที ่เผยแพร่พร ้อม   
Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม
กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๒ แล้ว จึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน  
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  โดยไม่มีการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดอย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ บุคลากร 
ทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกนัในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
โดยการใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 
 
 

       

  - ทราบ/อนุญาตให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๐   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๕ และ
ต้องรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที ่เผยแพร่พร ้อม   
Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม
กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๒ แล้ว จึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ ่ายยาตามสิทธิสวัสด ิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ทำการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มี
พฤติการณ์อันพึงเห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ หรือฐานรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓  

 

ทั้งนี้ บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พบว่ามีการกระทำ
ความผิดที่ต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 
 
 

       

  - ทราบ/อนุญาตให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๑   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการ  

        รักษาพยาบาลฯ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB๑๓ โดยให้หน่วยงานมีการ
เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลฯ โดยเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์
หน่วยงาน หรือช่องทางอ่ืน 

 

ข้อพจิารณา 
                     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ได้รายงานผลและ
สรุปผลการปฏิบัติตามการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที ่รัฐ (ในไตรมาสที่ ๑  ถึง 
ไตรมาสที่ 2)  ให้ท่านทราบและขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน เพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุมัติให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๒   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการ  

        รักษาพยาบาลฯ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกั นการรับสินบน 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๕ และต้อง
รายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print 
Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม
กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๒ แล้ว จึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อ

จัดจ้างของโรงพยาบาลทองแสนขัน ทั้ง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว 
เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที ่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ ผลจากการ
ดำเนินงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุญาตให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๓   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัตินำขึ้น  

        ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB๑๓ โดยให้หน่วยงานมีการ
เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน หรือ
ช่องทางอ่ืน 

 

ข้อพจิารณา 
                     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ในไตรมาสที่ ๑ 
ถึงไตรมาสที่ 2)  ให้ท่านทราบ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน เพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุมัติให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๔   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกั นการรับสินบน 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๕ และ
ต้องรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print 
Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม
กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๒ แล้ว จึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ

รับสินบนและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้
ประโยชน์ รวมทัง้กำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุญาตให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๕   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  

และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB๑๓ โดยให้หน่วยงานมีการ
เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สิน 
บริจาค โดยเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน หรือ
ช่องทางอ่ืน 

 

ข้อพจิารณา 
                     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ได้รายงานผลและ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพยส์ิน
บริจาค (ในไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ 2) ให้ท่านทราบ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ทองแสนขัน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุมัติให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๖   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกั นการรับสินบน 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๕ และ
ต้องรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print 
Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม
กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๒ แล้ว จึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ
การจัดพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 

 

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พบว่ามีการกระทำ
ความผิดที่ต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุญาตให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๗   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  

และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB๑๓ โดยให้หน่วยงานมีการ
เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน 
หรือช่องทางอ่ืน 

 

ข้อพจิารณา 
                     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ได้รายงานผลและ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ (ในไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ 2) ให้ท่านทราบ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุมัติให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๗๘   วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการรับของแถมและมาตรการการจัดสวัสดิการภายใน 

สถานพยาบาล 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกั นการรับสินบน 
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence - Based 
Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๕ และ
ต้องรายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print 
Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

 

ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการการรับของแถม และมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ไตรมาสที่ ๒ แล้ว จึงขอสรุปผล
การกำกับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับของแถม  

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ 
ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประการจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงาน และไม่ได้เรียกรับของแถมใดๆ จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างแต่
อย่างใด 

๒. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
  ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 256๓ - 3๑ มีนาคม 256๔)
โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ น้ำ กระแสไฟฟ้า  
หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 

       

  - ทราบ/อนุญาตให้ประกาศบนเว็บไซต์ 

 
 

(นายเบญวุฒิ  ครุฑเมือง) 
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 


