
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริการบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านหลวง  จ.น่าน โทร.054-761-060-1           . 
ที ่นน 0032.305/ 41                        วันที่   12   มีนาคม  2565                        . 

เรื่อง  รายงานผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรบสินบนทุกรูปแบบ                                     . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง 
 

1. ต้นเรื่อง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 
2565  ก าหนดให้มีหลักฐานตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ มีรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสารเผยแพร่ช่องทางอ่ืน ในตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน นั้น  

2. ข้อเท็จจริง 
โรงพยาบาลบ้านหลวง ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับ

สินบน ปีงบประมาณ 2565 และได้สั่งการให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการตามมาตรการ กลไก และระบบใน
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ในการนี้ เพ่ือตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ใน MOIT 13 จึง
มีการจัดท ารายงานสรุปผล และขอรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
เห็นควรอนุญาตเผยแพร่สรุปผลการก ากับติดตาม มาตรกรป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านหลวง https://www.blh.go.th/ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

   
 
 
                                                               ( นายคทาวุฒิ  มั่งมูล ) 
                                                           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง 
 - ทราบ 
 - อนุญาต 

 
 
 

(นายกลม  พรมลังกา) 
นายแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง 

https://www.blh.go.th/


   

 
แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565 

โรงพยาบาลบ้านหลวง จงัหวัดน่าน  
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการกระท าผิดวินัย  

ความรับผิดทางละเมิด/อาญา 
การเปลี่ยนแปลงหลักการ

ปฏิบัติตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

1. มาตรการป้องกันการ
รับสินบนการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาล
ปีใหม่ 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการ
ทุจริต 

2. จัดท าสื่อโปสเตอร์ติดประกาศไม่รับของขวัญ
หรืองดรับของขวัญไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน 

3. จัดท าหนังสือแจ้งประกาศเจตจ านงเพ่ือเป็น
แนวทางร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 

4. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่อง
การรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่
ทุกล าดับชั้น  

5. ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน 

6. สร้างจิตส านึกการไม่รับของ สินบนหรือรับ
ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ทุกล าดับชั้น  

7. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์อัน
น าไปสู่การรับสินบน 

- ไม่มี - ไม่พบการรับสินบนการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการกระท าผิดวินัย  
ความรับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

2. มาตรการป้องกันการ
รับ สินบนใน
กระบวนการเบิกจ่าย ยา
ตามสิทธิสวัสดิการ 
รกัษาพยาบาล
ข้าราชการ 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการบังคับใช้
กฎหมาย อย่างจริงจัง 

2. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการขายยาอย่าง 
เป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝั่งให้
บุ ค ล าก รแล ะ  ภ าค ป ระช าช น มี ค วาม 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเสนอขายยา
อย่างเหมาะสม 

3. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรรับทราบ 
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติ
ตนตามเกณฑ์จริยธรรม 

4. สร้างมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสม
ของ ภาคเอกชน เพ่ือป้องกันการ ส่งเสริมการ
ขายยาที่ไม่ เหมาะสม 

- ไม่มี - ไม่พบการรับสินบนใน
กระบวนการเบิกจ่าย ยาตาม
สิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการกระท าผิดวินัย  
ความรับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

3. มาตรการป้องกันการ
รับ สินบนใน
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. ตรวจสอบชื่ อสกุ ล ของผู้ เสนองานว่ ามี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน 
หน่วยงานหรือไม่  

2. ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้
เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  

3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้
ส่วนเสีย กับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนเองและ ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  

4. ตรวจสอบบุ คล ากรใน  ห น่ วยงานว่ ามี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ 
เช่น การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทาง
ราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 

 

- ไม่มี - ไม่พบการรับสินบน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการกระท าผิดวินัย  

ความรับผิดทางละเมิด/อาญา 
การเปลี่ยนแปลงหลักการ

ปฏิบัติตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

4. มาตรการป้องกันการ
รับ สินบนประเด็น
การเงินบริจาค และ
ทรัพย์สินบริจาค 
 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน  

2. วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค  

3. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค  

4. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค  

5. จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มี
ผู้บริจาค  

6. ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 

- ไม่มี - ไม่พบการรับสินบน
ประเด็นการเงินบริจาค และ
ทรัพย์สินบริจาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการกระท าผิดวินัย  

ความรับผิดทางละเมิด/อาญา 
การเปลี่ยนแปลงหลักการ

ปฏิบัติตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

5. มาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่
มาตรการการใช้รถ
ราชการ มาตรการการ
เบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และ
สัมมนาตามที่กฎหมาย
ก าหนด และมาตรการ
การจัดหาพัสดุ 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. รายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ การปฏิบัติ
หน้ าที่ ราชการต้ องได้ รับ อนุญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการขออนุญาต
ใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การขอ
อนุญ าตไปราชการเสนอผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

3. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล 
ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการ
ประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น 
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและเป็นธรรม 

- ไม่มี - ไม่พบการทุจริต และแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แกม่าตรการ
การใช้รถราชการ มาตรการ
การเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาตามที่
กฎหมายก าหนด และ
มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 

 
 
 
 



 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการกระท าผิดวินัย  
ความรับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

6. มาตรการการรับส่วน
แถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนด
ไว้ในขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงาน
ต่อผู้บั งคับบัญชาเป็นลายลักษณ์ อักษร
โดยเร็ ว  และหากการกระท านั้ น มี มู ล
ความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพบว่ากรณี
เป็นการกระท าความผิดที่อยู่ ในอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อ านาจด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

2. รายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  

- ไม่มี - ไม่พบการรับส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
เพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานของ
รัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 

7.  มาตรการก ารจั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ภ า ย ใน
สถานพยาบาล 

 

- เจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลบ้านหลวง 

1. หากพบว่ามีการกระท าความผิดต้อง
ด าเนินการทางวินัยทางละเมิดและทาง
อาญาอย่างเคร่งครัด 

2. รายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  

- ไม่มี - ไม่พบการจัดสวัสดิการ
ภายในสถานพยาบาล 

 

 

 
 
 
 
 
 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านหลวง                                                        .  
วัน/เดือน/ปี : 12  มีนาคม  2564                                                                                       . 
หัวข้อ:    มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบ้านหลวง ประจ าปี
งบประมาณ 2564                                                                                                          . 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              1. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ                                 . 

2. บันทึกข้อความแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่                                       . 
3. บันทึกข้อความรายงานผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ                 . 

 
Linkภายนอก: .......ไม่มี............................................................................................ .............................................. 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………....... 
............................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ........................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(.นายคทาวุฒิ...มั่งมูล..) 
ต าแหน่ง ...ทันตแพทย์ช านาญการ..................... 
วันท่ี....12...เดือน....มีนาคม.....พ.ศ...2564..... 

 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(..นายกมล....พรมลังกา..) 
ต าแหน่ง...นายแพทย์ปฏบิัติการ...ปฏิบัติหน้าท่ี.... 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง 
วันท่ี....12...เดือน....มีนาคม.....พ.ศ...2564... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(..นายนคร...ทองยิ้ม..) 

ต าแหน่ง...เจ้าพกนักงานธุรการ.... 
วันท่ี....12...เดือน....มีนาคม.....พ.ศ...2564... 

  
 


