
 บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลหัวหิน  งานนิติการ  โทร 032-52300-0 ต่อ 8915 
ที ่ ปข ๐๐๓๒.204/๓๖ วันที่        ๘       มีนาคม    ๒๕๖๔  
เรื่อง  การก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
  1. ต้นเรื่อง 
          ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในข้อค าถาม EB ๑๓ โดยระบุให้หน่วยงานมีการ
ก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่โรงพยาบาลก าหนด พร้อม
ทั้งน ารายงานดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. ข้อเท็จจริง 
 โรงพยาบาลหัวหิน ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนไว้ ดังนี้ 
 ๑. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่             
หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๒. ประกาศแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการ             
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๓. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลหัวหิน 
 ๔. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค 
และทรัพย์สินบริจาค 
 ๕. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
 ๖. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ           
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน              
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   
 3. ข้อพิจารณา 
          ในการนี้งานนิติการ ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ ขอเรียนว่า ได้จัดท ารายงาน
สรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบที่โรงพยาบาลก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตน า
ประกาศข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
  4. ข้อเสนอ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน 
  
 

(นางสาวสุพัตรา  ประกอบชัย) 
นิติกร 

 
 
 
 

       (นางสาวอรอนงค์  หงษ์ชุมแพ) 
                                                                   หัวหน้าส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ  
-      ทราบ 
-      อนุญาต 
 
 
               
                          นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล   
                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
 



 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๑. การให้และรับของขวัญ 
ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศ การให้
และรับ 
ของขวัญของข้าราชการขั้น
ผู้ใหญ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่าย 
เป็นการรับสินบน ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
ทันที 

-ไม่มี- ไม่ปรากฏการให้สินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๒. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและ 
เวชภัณฑ์ที่ มิ ใช่ ยาของส่ วน
ร า ช ก า ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น             
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๗ 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ประกาศระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของส่วนราชการและ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗,ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เกณฑจ์ริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหา และการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗, 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา โดยคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการร่วมหรือ
คณะท างานย่อย.พ.ศ.๒๕๕๗, 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางในการจัดท า
แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

-ไม่มี- ไม่ปรากฏการให้สินบน 

 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๓. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลหัวหิน 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลหัวหิน ลงวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒. สร้างจิตส านึกในการไม่รับ
สินบนหรือ 
รับของขวัญจากบุคคลภายนอก 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
กรณี ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
๔. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

-ไม่มี- 
ไม่ปรากฏการรับสินบนที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๔. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนประเด็นการเงินบริจาค 
และทรัพย์สินบริจาค 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนประเด็น
การเงินบริจาค และทรัพย์สิน
บริจาค ลงวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

-ไม่มี- ไม่ปรากฏการรับสินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ลงวันที่  
๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

-ไม่มี- ไม่ปรากฏการรับสินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๖. มาตรการแนวทางปฏิบัติใน
การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่หน่วยงาน 
ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขต
ของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วน
แถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วน
สนั บ สนุ น  ห รื อ ส่ ว น อ่ื น ใ ด
เพ่ิมเติม จากที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของ 
ง าน  หรื อ ร ายละ เ อี ยดคุ ณ
ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง พั ส ดุ           
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

-ไม่มี- ไม่ปรากฏการรับสินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน  

ชื่อหน่วยงาน : งานนิติการ กลุ่มอ านวยการ โรงพยาบาลหัวหิน 

วันที่/เดือน/ปี :    ๘ มีนาคม ๒๕๖๔    

หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน 

รายละเอียดข้อมูล (สรุปหรือเอกสารแนบ) 
๑. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา            
ในโอกาสต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒. ประกาศแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์             
ที่มีใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหัวหิน 
๔. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สิน
บริจาค 
๕. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัด 

๖. ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

Linkภายนอก : ไม่มี 

หมายเหตุ :  

                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                       สุพัตรา  ประกอบขัย                                       นิรันดร์  จันทร์ตระกูล 
                 (นางสาวสุพัตรา  ประกอบชัย)                              (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 
          ต าแหน่ง            นติิกร                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
            วันที่  ๘   เดือน มีนาคม พ.ศ.256๔                         วันที่  ๘   เดือน มีนาคม พ.ศ.256๔ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                      สุพัตรา  ประกอบขัย                                       

(นางสาวสุพัตรา  ประกอบชัย)                                
  ต าแหน่ง      นิติกร                                    

วันที่   ๘   เดือน  มีนาคม พ.ศ.256๓ 
 

 



 


