
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุม่งานบรหิารทั่วไป   โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ท่ี อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๑๐๗๙                               วันท่ี      ๗       มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  รายงานการก ากบัติดตามสรปุผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรปูแบบตามทีห่น่วยงานก าหนด 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                  ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการก ากับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดัชนีช้ีวัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการรายงานก ากับติดตาม
สรุปผลการตามประกาศมาตรการป้องการรับสินบนทุกรูปแบบ ๗ มาตรการ แล้วจึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ไตร
มาสที่ 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 ๒๕๖๔ โดยการใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ

ส านักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ทั้ง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรพัย์สนิบรจิาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

๔. 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  

 
 
 



 
 
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด ส านักงาน

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

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 รักษาการในต าแหน่ง 

       หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 

 
 
 

                                                                ทราบ/อนญุาต    
 
 
                                                          (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    8  มิถุนายน  พ.ศ.256๔ 
 

หัวข้อ  รายงานการก ากบัติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรปูแบบ ๗ มาตรการ ไตร   
มาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1. มาตรการการป้องกันการรบัสินบนการให้และรบัของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบญัชาในเทศกาลปีใหม ่
            2. มาตรการการป้องกันการรับสินบนกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 
            3. มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบรจิาคและทรัพยส์ินบริจาค 
            4. มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาสิทธิสวัสดีการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
            5. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ส านักงาน
ปลัดการทรวงสาธารณสุข 
            6. มาตรการการรับของแถม 
            7. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
 

Link ภายนอก : เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/   
หมายเหต:ุ   - 
............................................................................................................................. ................................................. 
                        ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                       ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                    ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน                 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.....8......เดือน....มิถุนายน......พ.ศ...256๔.....  วันที่....8.....เดือน....พฤศจิกายน..พ.ศ.256๔… 
      

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
 

                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 
ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 

                                      วันที่....8......เดอืน.....มิถุนายน.....พ.ศ....256๔..... 
 

http://www.pichaihos.com/

