
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน    . 

ที ่นน 0032.301.04/1035                     วันที่   12 มีนาคม  2564                             . 

เรื่อง  รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ             . 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนำกรอบการประเมินมาปรับใช้ใน
ประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 8 การรับ
สินบน 
  ข้อเท็จจริง 
  เพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของหน่วยงาน เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่  จึงได้กำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันการรับสินบน ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ดังนี้ 

1. เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   ซึ่งประกอบด้วยได ้
1.1.  มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ

ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
1.2.  มาตรการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสวัสดิการ

รกัษาพยาบาลข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน  2560  
1.3.  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.4.  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
1.5.  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
1)  มาตรการการใช้รถ  
2)  มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
 3)  มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

ตามท่ีกฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย
กำหนด 

1.6.  มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนบัสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

1.7.  มาตรการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล 
2.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรียบร้อยแล้ว 



   

  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้นำรายงานสรุปผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
          
 
                                                                 (นางโชติกา   ติฉัน) 
                                                                            นักวิชาการพัสดุ 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ทราบ/อนุญาต 

 
 
 

(นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
       - เห็นควรให้นำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
 
                        (นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง) 
                       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



   

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการตา่งๆ 
สถิติการกระทำผิด
วินัย ความรับผิด
ทางละเมิด อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลัง
การปฏิบัติตาม

มาตรการ 

หมาย
เหตุ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่ข้าราชการชัน้
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี
ใหม่ 

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสนิบนการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
ปี 2564 ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏบิตัิ 
 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 

2. มาตรการป้องกันการรับ สินบนใน
กระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิ
สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ 

 

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สนิบนในกระบวนการ
เบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลขา้ราชการ ซึ่งเปน็ไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อป้องกัน
การทุจริตให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏบิตัิ 

 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 

3. มาตรการป้องกันการรับ สินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง 
 

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สนิบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวยีนหลักฐานเก่ียวกับแนวทางการ
ตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนเป็น
คำสั่ง / ระเบยีบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกบั สอบทาน 
(ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานดา้นการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตลุาคม 2560 และแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน ให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 



   

ปฏิบัติ  
4. มาตรการป้องกันการทุจริต และ

แก้ไขการกระทำผิดวนิัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการ
การเบิกค่าตอบแทน มาตรการการ
ทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน 
ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมาย
กำหนด และมาตรการการจัดหาพัสด ุ
 

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระทำผิดวนิัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน มาตรการการทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการ
จัดหาพัสดุให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏบิตัิ 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 

5. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนนุ หรือส่วนอ่ืนใด
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนนุ หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏบิตัิ 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 

6. มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประเด็นการเงินบริจาค และทรพัย์สิน
บริจาค 

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สนิบนประเด็นการเงิน
บริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปวั และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัต ิ

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 

7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน
สถานพยาบาล 

บุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว และผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศฯ อยา่ง
ถูกต้อง 

 

 


