
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๖๙๓  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง รายงานการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ 

หน่วยงานก าหนด 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามท่ี โรงพยาบาลทองแสนขัน โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๗) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดัชนีชี้วัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 
 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม  
ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
ได้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ บุคลากร 
ทุกระดับในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 
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๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ท าการหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มี
พฤติการณ์อันพึงเห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ หรือฐาน 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓  

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อ

จัดจ้างของโรงพยาบาลทองแสนขัน ทั้ง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ

รับสินบนและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการ
การจัดพัสดุตามที่กฎหมายก าหนด 

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 
การทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พบว่ามีการ
กระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา  

๖. มาตรการรับของแถม  
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด  ไม่ได้กระท าการขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และก าชับให้พึงระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหาผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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๗. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ถือปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 

ว่าด้วยมาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้า หรือ 
สิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ  
ทั้ง ๕ ข้ออย่างเคร่งครัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป     
 

    
 
 
 
        
     
 
 
           ทราบ/อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ รายงานการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ ๓ 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 

         - มาตรการการป้องกันการรับสินบนการเบิกจ่ายยา 

         - มาตรการการป้องกันการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
         - มาตรการการป้องกันการรับสินบนทรัพย์สินบริจาค 

         - มาตรการการป้องกันการรับสินบนการป้องกันการทุจริต 

         - มาตรการการป้องกันการรับสินบนการรับของแถม 

         - มาตรการการป้องกันการรับสินบนการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
 

Link ภายนอก  http://๑๑๘.๑๗๕.๓๑.๗๖/web/index.php/การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
 


