
             

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป      โทร. 167 
ที่  พย 0032.301/บ 300                                วันที่   8  กันยายน 2565 
เรื่อง  ขออนุญาตรายงานผลการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบ ไตรมาส 4 และอนุญาตน ารายงานฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

                 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Governance excellence การบริหารจัดการ            
ด้วยธรรมาภิบาล  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลจุนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต สนับสนับให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติเพ่ือให้ทุกระดับ
ทราบแลยึดถือปฏิบัติ นั้น 
 
  ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าสรุปผลการก ากับติดตามและสรุปผลประกาศ 
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลจุน 

ที ่ มาตรการ การด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

- ก าหนดประกาศ โรงพยาบาล
เวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน และแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 

- หน่วยงานรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
- ไม่เกิดการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับ
สินบนในโรงพยาบาล 

 

2 มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

- ก าหนดประกาศ โรงพยาบาล
เวียงป่าเป้า เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
- แจ้งเวียนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2557 

- หน่วยงานรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
- ไม่เกิดการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ
ทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

 



3 มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาล   
เวียงป่าเป้า 

- ก าหนดมาตรป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ด าเนินการระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน
รายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ไม่เกิดการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร
สนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาล    

 

4 มาตรการการรับสินบน
ประเด็นการรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 

- ก าหนดมาตรการการรับสินบน
ประเด็นการรับเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไป
ยังหน่วยงานต่างๆ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
- มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์
บริจาค 
- มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบ
อนุโมทนาบัตรทุกรายการ 

- มีการชี้แจงประเด็น
การรับบริจาค และการ
เรี่ยไร ซึ่งการด าเนินการ
ของโรงพยาบาลทาง
ส านักนายกฯ พิจารณา
แล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์การ
เรี่ยไรแต่อย่างใด 

 

5 มาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- ก าหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 

  

5.1 มาตรการการใช้รถ
ราชการ 

- จัดท ามาตรการการขอใช้รถ
ราชการ ทั้งรถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ 
รถพยาบาล และรถ EMS 

- มีการสรุปผลการใช้
รถราชการและน้ ามัน
เชื้อเพลิงต่อลิตรทุก
เดือน  
-  ไม่พบการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 

 

 



5.2 มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน 

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

-  ตรวจสอบแล้วไม่พบ
การกระท าผิดระเบียบฯ 

 

5.3 มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และ
สัมมนา 

- ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการจัดประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

-  มีการตรวจสอบโดย
งานการเงินโรงพยาบาล
ทุกโครงการก่อนเสนอผู้
มีอ านาจอนุมัติทุกครั้ง 
และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลางใน
การตรวจรับวัสดุ
ส านักงานทุกรายการ 
(กรณีจัดประชุม) 
- มีการตรวจสอบโดย
งาน HR กรณีเข้าร่วม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
สัมมนา โดยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนของ
โรงพยาบาล และงาน
การเงินมีการตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงิน การ
ล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา) 
-  ไม่พบการกระท าผิด
ระเบียบฯ 

 



5.4  มาตรการการจัดหาพัสดุ - ก าหนดมาตรป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ด าเนินการระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ใน
รายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ไม่เกิดการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร
สนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัด
จ้างของโรงพยาบาล    

 

6 มาตรการการรับส่วน
แถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพ่ิมเติม 

- ก าหนดมาตรการการรับส่วน
แถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม 
- มีการจัดให้มีการควบคุม ดูแล
พัสดุที่อยู่ในความครอบครอง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- ไม่เกิดการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตร
สนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับ
ส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม  

 

7 มาตรการการการจัด
สวัสดิการภายใน
สถานพยาบาล 

- ก าหนดมาตรการการการจัด
สวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
- ให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการเสนอคณะกรรมการฯ 
ทุก 6 เดือน 

ไม่เกิดการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือได้รับบัตร
สนเท่ห์ เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการภายใน
สถานพยาบาล 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาทราบและอนุญาต 
                  

 

       (นางสาวรัตติยา  โยธา) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  
ทราบ/อนุญาต 

 
(นายสุชาญ  ปริญญา) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 

โรงพยาบาลจุน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลจุน 
วัน / เดือน / ปี  :  8  กันยายน 2565 
หัวข้อ  :   

1. บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และ
สรุปการก ากับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (รูปเล่ม) 

รายละเอียดข้อมูล  :   
1. บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

และสรุปการก ากับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (รูปเล่ม) จ านวน 
11 แผ่น 

Link ภายนอก : www.Chun-hospital.com  
หมายเหตุ  :  ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                        (นางสาวรัตติยา  โยธา)                                  (นายสุชาญ  ปริญญา) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน                                           
                      วันที่ 8  กนัยายน 2565                              วันที่ 8  กันยายน 2565                       

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นางสาวรัตติยา  โยธา) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

วันที่ 8  กันยายน 2565 
 

 

http://www.chun-hospital.com/

