
        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแว้ง   โทร. ๐๗๓ 659441 ต่อ ๑01   
ที่  นธ ๐๐๓๒.301/2055            วันที่   2  กันยายน 2564                                

เร่ือง   รายงานผลการก ากับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ                        

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง 
  ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน และให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการรับสินบน กรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหัวข้อ MOIT 
13  และต้องรายงานผลการก ากับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่เว็บไซต์ตาม
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานต่อช่องทางที่เผยแพร่จากเว็ปไซต์
หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น  

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับ
สินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุก
คนปฏิบัติตามแนวทางรวมทั้งมาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงขอสรุปผลการก ากับ ติดตาม พอ
สังเขป ดังนี้ 

1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการผู้ ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลแว้ง ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศบาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดได้
ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2553 บุคลากรทุกระดับใน
โรงพยาบาลแว้ง ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ด้วยการส่งบัตรอวยพรออนไลน์ตาม
ช่องทางต่างๆ แทนการให้ของขวัญ 

2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในโรงพยาบาลแว้ง ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ

โรงพยาบาลแว้งอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในโรงพยาบาลแว้ง ได้ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

4.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 

ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการจัดหาพัสดุตามระเบียบก าหนด 

 
/5.มาตรการ... 



-2- 
5.มาตรการแนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ

ส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานฯ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการรับของแถมพิเศษ 
6.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการ

ภายในหน่วยงาน 
โรงพยาบาลแว้งไม่มี  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มี

กองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

              

                                                                     (นางกมลรัตน์  เหมมูล) 
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
         ทราบ/อนุญาต 
 
    
              (นายณัทนัย  ศักดิรัตน์) 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง   แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแว้ง 
วัน/เดือน/ปี :  วันที่  9  กันยายน 2565 
หัวข้อ :  MOIT 13 : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ประเด็น ข้อ 1 ถึงข้อ 6 ตามที่หน่วยงานก าหนด 

2. มีรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น
ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 (แนบตามข้อ1) 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  
Link ภายนอก : 
................................................................................................................................ ......................... 
หมายเหตุ 
................................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
            ปิยะมาศ  ภูมิสถิตย์                                             ณัทนัย  ศักดิรัตน์ 
    ชื่อ (นางสาวปิยะมาศ  ภูมิสถิตย์)                                ชื่อ (นายณัทนัย  ศักดิรัตน์) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง                         
     วันที่  9  กันยายน 2565                                         วันที่  9  กันยายน 2565 
                                                                               

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
อัจรัณย์ ซ าเซ 

ชื่อ (นายอัจรัณย์ ซ าเซ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                               วันที่  วันที่  9  กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลแว้ง ประจ าปี 2565 
ไตรมาส ท่ี4 

ท่ี มาตรการป้องกันการรับสินบน กลุ่มเป้าหมาย สถิติการกระท า ผิด
วินัย 

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

ระยะเวลาการ
ติดตามและรายงาน

ผล 
1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ

ของขวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่ 
            - ประกาศโรงพยาบาลแว้ง เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสั งกัด
โรงพยาบาลแว้ง 

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง ไม่พบ ไม่พบการรับสินบน ไตรมาส 4 

2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
            - ประกาศโรงพยาบาลแว้ง เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสั งกัด
โรงพยาบาลแว้ง 
 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง ไม่พบ ไม่พบการรับสินบนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ไตรมาส 4 

3 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
            - ประกาศโรงพยาบาลแว้ง เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสั งกัด
โรงพยาบาลแว้ง 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง ไม่พบ ไม่พบการรับสินบนเรื่องเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ไตรมาส 4 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลแว้ง ประจ าปี 2565 
ไตรมาส ท่ี4 

ท่ี มาตรการป้องกันการรับสินบน กลุ่มเป้าหมาย สถิติการกระท า ผิด
วินัย 

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

ระยะเวลาการ
ติดตามและรายงาน

ผล 
4 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท า

ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้แก่ มาตรการการใช้
รถราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม 
และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการ
จัดหาพัสดุตามระเบียบก าหนด 

            - ประกาศโรงพยาบาลแว้ง เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสั งกัด
โรงพยาบาลแว้ง 

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง ไม่พบ 1.มีการขออนุญาตใช้รถ
ราชการ 
2.มีการเบิกค่าตอบแทน
ตามจริง 
3.ไม่พบการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา ที่ผิด
ระเบียบ 
4.จัดหาพัสดุถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ไตรมาส 4 

5 มาตรการแนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถม
พิเศษ  ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ขอบเขตของงานฯ           
  - ประกาศโรงพยาบาลแว้ง เรื่อง มาตรการป้องกัน
การรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
แว้ง 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง ไม่พบ ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการ
รับส่วนแถมพิเศษ  

ไตรมาส 4 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลแว้ง ประจ าปี 2565 
ไตรมาส ท่ี4 

ท่ี มาตรการป้องกันการรับสินบน กลุ่มเป้าหมาย สถิติการกระท า ผิด
วินัย 

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

ระยะเวลาการ
ติดตามและรายงาน

ผล 
6 ม า ต ร ก า ร ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ภ า ย ใ น ข อ ง

สถานพยาบาล ของหน่ วยงานที่ มี กองทุน
สวัสดิการภายในหน่วยงาน 
            - ประกาศโรงพยาบาลแว้ง เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสั งกัด
โรงพยาบาลแว้ง 

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแว้ง ไม่พบ ไม่พบว่ามีการกระท า
ความผดิ 

ไตรมาส 4 

 


