
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๗๕                                         วันท่ี     ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและก ากับติดตามแนวทางมาตรการการรบัสินบน การให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรอืผูบ้ังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่
หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีช้ี
วัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน  ตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๓ 
ดังนี ้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดได้ถูกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และ
ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ บุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้แสดงความปรารถนาดีต่อ
กันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ท าการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มีพฤติการณ์อันพึง
เห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และ
มาตรา ๑๗๓  

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ

ส านักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ทั้ง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรพัย์สนิบรจิาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

 
 



 
 
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการทจุรติ และแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พบว่ามีการกระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย ทาง
ละเมิด และทางอาญา  

๖. มาตรการรับของแถม  
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบภายใต้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด  ไม่ได้กระท าการขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และก าชับให้พึงระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหาผลประโยชน์ 

๗. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ถือปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลพิชัย ว่าด้วยมาตรการจัด

สวัสดิการภายในสถานพยาบาล ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการทั้ง ๕ ข้ออย่างเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 
         
 

        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
        เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

 
 
 

            
 
                                                         (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๗๖                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรอื
ผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

    เรื่องเดิม 

     ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัขอองขวัญแก่ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ และได้แจง้เวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
ด าเนินการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลพิชัย ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามประกาศมาตรการรับสินบน การใหล้ะการรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บงัคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ ดังกล่าว ผ่านมาสองไตรมาสเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว
พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออุบัตกิารณ์เกี่ยวกับการรบัสินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

 

 

                                                            ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๗๗                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการป้องกันการรบัสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสทิธิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

    เรื่องเดิม 

     ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัขอองขวัญแก่ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ และได้แจง้เวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
ด าเนินการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลพิชัย ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามประกาศมาตรการรับสินบน การใหล้ะการรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บงัคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ ดังกล่าว ผ่านมาสองไตรมาสเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว
พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออุบัตกิารณ์เกี่ยวกับการรบัสินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

 

 

                                                            ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๗๘                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและก ากับติดตามแนวทางมาตรการปอ้งกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

   ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ  กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน          
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอรม์การเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์หน่วยงานเพือ่เปน็หลกัฐานนั้นในการนี้ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๒ ดังนี ้

      มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ทั้ง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

     บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ
การท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชฎีกามติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์อื่นๆ ไม่พบว่ามีการกระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอรม์การขอ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

         

 

                                                        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

 

                                                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๗๙                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการป้องกันการรบัสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

    เรื่องเดิม 

     ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัขอองขวัญแก่ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ และได้แจง้เวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
ด าเนินการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลพิชัย ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามประกาศมาตรการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ผ่านมาสองไตรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออบุัติการณ์เกี่ยวกับการรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

 

 

                                                            ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๐                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและก ากับติดตามแนวทางมาตรการปอ้งกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ
ทรัพยส์ินบริจาค 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

   ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน          
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอรม์การเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์หน่วยงานเพือ่เปน็หลกัฐานนั้นในการนี้ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๒ ดังนี ้

    มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรบัสินบนและระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบรจิาคและทรัพยส์ินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มเีรือ่งร้องเรียนการรบัสินบนประเด็น
เงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค บุคลากรในหน่วยงานสงักัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการการท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รฐัรวมไปถงึการด าเนินงานตามพระราชบญัญัติ พระราชฎีกามติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบงัคับ  หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ไม่พบว่ามีการกระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย ทาง
ละเมิด และทางอาญา 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอรม์การขอ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

         

 

                                                        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

 

                                                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๑                                        วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการป้องกันการรบัสินบนประเด็นเงินบรจิาคและทรัพยส์ินบริจาคของ
โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

    เรื่องเดิม 

     ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัขอองขวัญแก่ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ และได้แจง้เวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
ด าเนินการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลพิชัย ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามประกาศมาตรการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ผ่านมาสองไตรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออบุัติการณ์เกี่ยวกับการรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

 

 

                                                            ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
  



                    
                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๒                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการป้องกันการรบัสินบนประเด็นเงินบรจิาคและทรัพยส์ินบริจาคของ
โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

   ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน          
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอรม์การเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์หน่วยงานเพือ่เปน็หลกัฐานนั้นในการนี้ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๒ ดังนี ้

    มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบรจิาคและทรัพยส์ินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มเีรือ่งร้องเรียนการรบัสินบนประเด็น
เงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค บุคลากรในหน่วยงานสงักัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการการท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รฐัรวมไปถงึการด าเนินงานตามพระราชบญัญัติ พระราชฎีกามติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบงัคับ  หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ไม่พบว่ามีการกระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย ทาง
ละเมิด และทางอาญา 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอรม์การขอ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

         

 

                                                        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

 

                                                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 



                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๒.๑                                         วนัที ่ ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและก ากับติดตามแนวทางมาตรการปอ้งกันการทจุริต และการแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

   ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน          
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอรม์การเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์หน่วยงานเพือ่เปน็หลกัฐานนั้นในการนี้ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๒ ดังนี ้

     มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอรม์การขอ

เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

         

 

                                                        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

 

                                                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 
  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๓                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการป้องกันการทจุริต และแก้ไขการการะท าผิดวินัยของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล
พิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

    เรื่องเดิม 

     ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัขอองขวัญแก่ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ และได้แจง้เวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
ด าเนินการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลพิชัย ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามประกาศมาตรการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ผ่านมาสองไตรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออบุัติการณ์เกี่ยวกับการรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

 

 

                                                            ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
  



                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๓                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานและก ากับติดตามแนวทางมาตรการปอ้งกันการทจุริต และการแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

   ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน          
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอรม์การเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์หน่วยงานเพือ่เปน็หลกัฐานนั้นในการนี้ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๒ ดังนี ้

     มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกั ด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอรม์การขอ

เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

         

 

                                                        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

 

                                                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
  



                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๔                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการการรับของแถมของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

   ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน          
ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอรม์การเผยแพรข้่อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์หน่วยงานเพือ่เปน็หลกัฐานนั้นในการนี้ 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ ๒ ดังนี ้

      มาตรการรับของแถม  
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบภายใต้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด  ไม่ได้กระท าการขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม 
และก าชับให้พึงระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหาผลประโยชน์ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอรม์การขอ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

         

 

                                                        ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 

 

                                                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๓๘๒                                         วันท่ี  ๘     มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานสรปุผลประกาศมาตรการการรับของแถมของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

    เรื่องเดิม 

     ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการการรับสินบน การให้และรบัขอองขวัญแก่ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่ และได้แจง้เวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
ด าเนินการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลพิชัย ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการตามประกาศมาตรการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ผ่านมาสองไตรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออบุัติการณ์เกี่ยวกับการรับ
สินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

 

 

 

                                                            ( นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 



   
 

 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๘ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ  หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการปอ้งกันการรบัสินบน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บรรทุกข้อความลงนามค าสั่ง ประกาศ หรอืข้อสัง่การ และปรากฏการขออนญุาตน าเผยแพรบ่น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ  มาตรการปอ้งกันการรัยสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 
ตามที่หน่วยงานก าหนดที่มกีารก าหนดกลไกการก ากับติดตามกรณีทีห่น่วยงานไม่มกีารด าเนินการข้อ 
๒.๗ ให้อธิบาย 

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
4. บันทึกข้อความรบัทราบการก ากบัติดตามและรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน

ทุกรปูแบบประเด็นข้อ ๒.๗ ให้อธิบาย 
5. รายวานสรปุผลการด าเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบน 

หมายเหต ุ
       -หลักฐานประกอบ  EB13 
.............................................................................................................................. ................................................
. 
  
Link ภายนอก    ๑ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                           http://www.pichaihos.com/ 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.....๘.....เดือน......มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔....        วันที่.....๘.....เดือน......มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔.... 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

http://www.pichaihos.com/


   

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่.....๘.....เดอืน......มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔.... 
 
 


