
 
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-786452-4 

ที ่ พช.๐๐๓๒.301/4567 วันที ่   1  มิถุนายน  2564      

เรื่อง  รายงานผลการกำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  

ตามที่ โรงพยาบาลวังโป่ง โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้กำหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  และให้มีการกำกับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการ
รับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๑๗) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดัชนีชี้วัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน  ตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม       
ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง  ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ได้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ บุคลากรทุกระดับในสังกัด
โรงพยาบาลวังโป่ง ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร 
และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง  ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ทำการหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มี
พฤติการณ์อันพึงเห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ หรือฐานรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓  

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง  ได้ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

ของโรงพยาบาลวังโป่งและหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ทั้ง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 



๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับ

สินบนและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ  ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสั งกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการ
การจัดพัสดุตามทีก่ฎหมายกำหนด 

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พบว่ามีการกระทำความผิดที่ต้อง
ดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา  

๖. มาตรการรับของแถม  
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง  ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด  ไม่ได้กระทำการขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และกำชับให้พึงระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหาผลประโยชน์ 

๗. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ได้ถือปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลวังโป่ง ว่าด้วย

มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่ง
สาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการทั้ง ๕ 
ข้ออย่างเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ตาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทร์เกตุ) 
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/2115 วันท่ี    5    มีนาคม  2564      

เรื่อง  รายงานผลการกํากับติดตามสรุปผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปง โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป ไดประกาศมาตรการปองกันการรับสิน
ทุกรูปแบบ เปนกรอบแนวทางการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามดัชนีชี้วัดท่ี ๕  และใหมีรายงานผลการกํากับ
ติดตามสรุปผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรปูแบบ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการกํากับติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางในการปองกันการรับสินทุกรูปแบบแลวขอเรียนใหทราบวา หนวยงานเริ่ม
ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบในไตรมาสท่ี ๒ ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินงานตามมาตรการ
ดังกลาวขางตนยังไมสามารถประเมินผลการดําเนินการตามประกาศฯได  ซ่ึงคาดวาจะสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานใน รอบไตรมาสท่ี ๓ ไดตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
   

    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี.....1.....มิถุนายน   ๒๕๖๔..................  
หัวข้อ บันทึกข้อความที่ พช 0032.301/4567 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รับทราบการกำกับติดตามและ
รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 7 มาตรการ 

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความที่ พช 0032.301/4567 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการกำกับ

ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                              นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
       วันที่.....1.....เดือน. มิถุนายน....พ.ศ.๒๕๖4. วันที่.....1.....เดือน. มิถุนายน....พ.ศ.๒๕๖4. 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่.....1.....เดือน. มิถุนายน....พ.ศ.๒๕๖4. 
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