
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง อ ำเภอบ้ำนหลวง จ.น่ำน โทร.054-761-043           . 
ที ่นน 0932/ 037                        วันที่   10   มีนำคม  2563                        . 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำม มำตรกำรป้องกันกำรรบสินบนทุกรูปแบบ                                     . 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 

1. ต้นเรื่อง  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

หน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุขประจ ำปีงบประมำณ 
2563  ตัวชี้วัดที่ 54 ก ำหนดให้มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT (EB 17) มีรำยงำนสรุปผลต่อผู้บริหำรเป็นระบบและต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์หรือสำรเผยแพร่ช่องทำงอ่ืน ในตัวช้ีวัดที่ 8 กำรรับสินบน นั้น  

2. ข้อเท็จจริง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำร กลไกและระบบในกำร

ป้องกันกำรรับสินบน ปีงบประมำณ 2563 และได้สั่งกำรให้บุคลำกรในสังกัดด ำเนินกำรตำมมำตรกำร กลไก 
และระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 

ในกำรนี้ เพื่อตอบแบบหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมตัวชี้วัดที่ 8 กำรรับสินบน ใน EB 17 จึงมี
กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล และขอรำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำม มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ 

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
เห็นควรอนุญำตเผยแพร่สรุปผลกำรก ำกับติดตำม มำตรกรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ไตรมำตรที่  1 บนเว็บไซต์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
www.ssobanluang.com  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  

   
 

                                                                  
                                                               ( นำงจรรยำ  เชื้อหมอ ) 
                                                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  
 
 
 
 
 
 

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 - ทรำบ 
 - อนุญำต 

 
(นำยเกษตร  ปะท)ิ 

สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

http://www.ssobanluang.com/


   

 



 

 
แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไตรมาส 1 รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบงัคับใช้กฎหมาย สถิตกิารกระท าผิดวินยั  

ความรับผดิทางละเมดิ/อาญา 
การเปลี่ยนแปลงหลักการ

ปฏิบตัติามมาตรการ 
หมายเหต ุ

1. มำตรกำรป้องกันกำร
รับสินบนกำรให้และรับ
ของขวัญแก่ข้ำรำชกำร
ชั้นผูใ้หญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชำในเทศกำล
ปีใหม ่

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

2. จัดท ำสื่อโปสเตอร์ติดประกำศไม่รับของขวัญ
หรืองดรับของขวัญไว้ในสถำนที่ปฏิบัติงำน 

3. จัดท ำหนังสือแจ้งประกำศเจตจ ำนงเพื่อเป็น
แนวทำงร่วมปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

4. ชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรับทรำบเรื่อง
กำรรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่
ทุกล ำดับช้ัน  

5. ชี้แจงเจ้ำหน้ำที่รับทรำบเรื่องกำร ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภำยใน หน่วยงำน 

6. สร้ำงจิตส ำนึกกำรไม่รับของ สินบนหรือรับ
ของขวัญของ เจ้ำหน้ำที่ทุกล ำดับช้ัน  

7. รำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุกำรณ์อัน
น ำไปสู่กำรรับสินบน 

- ไม่ม ี - ไม่พบกำรรับสินบนกำรให้
และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำร
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชำใน
เทศกำลปีใหม ่

 

                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 



   

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบงัคับใช้กฎหมาย สถิตกิารกระท าผิดวินยั  
ความรบัผิดทางละเมดิ/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบตัติามมาตรการ 

หมายเหต ุ

2. มำตรกำรป้องกันกำร
รับ สินบนใน
กระบวนกำรเบิกจ่ำย ยำ
ตำมสิทธิสวัสดิกำร 
รักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำร 

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง 

1. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรบังคับใช้
กฎหมำย อย่ำงจริงจัง 

2. ผลกัดันให้มีกำรปฏิบัติตำม เกณฑ์จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับ กำรส่งเสริมกำรขำยยำอย่ำง 
เป็นรูปธรรม ประชำสัมพันธ์ และปลูกฝั่งให้
บุ ค ล ำกรและ  ภำคประชำชนมี ค ว ำม 
ตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรเสนอขำย
ยำอย่ำงเหมำะสม 

3. ให้หน่วยงำนประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้ 
เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลำกรรับทรำบ 
และประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรปฏิบัติ
ตนตำมเกณฑ์จริยธรรม 

4. สร้ำงมำตรกำรควบคุม ภำยในที่เหมำะสม
ของ ภำคเอกชน เพื่อป้องกันกำร ส่งเสริม
กำรขำยยำที่ไม่ เหมำะสม 

- ไม่ม ี - ไม่พบกำรรับสินบนใน
กระบวนกำรเบิกจ่ำย ยำตำม
สิทธิสวัสดิกำร รักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบงัคับใช้กฎหมาย สถิตกิารกระท าผิดวินยั  
ความรับผดิทางละเมดิ/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบตัติามมาตรการ 

หมายเหต ุ

3. มำตรกำรป้องกันกำร
รับ สินบนใน
กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 
 

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง 

1. ตรวจสอบชื่ อสกุ ลของผู้ เ สนองำนว่ ำมี
ควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลำกรใน 
หน่วยงำนหรือไม่  

2. ตรวจสอบสถำนที่อยู่สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้
เสนองำนว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลำกรในหน่วยงำนหรือไม่  

3. ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนว่ำมีส่วนได้
ส่วนเสีย กับงำน/โครงกำร ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนเองและ ผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผล
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่  

4. ตรวจสอบบุคลำกร ใน  หน่ วยงำนว่ ำมี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้เสนองำนหรือไม่ 
เช่น กำรรับสินบน กำรใช้ข้อมูลลับของทำง
รำชกำร กำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรรับของขวัญหรืออื่นๆ 

 

- ไม่ม ี - ไม่พบกำรรับสินบน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

 
 
 
 
 
 



   

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบงัคับใช้กฎหมาย สถิตกิารกระท าผิดวินยั  

ความรับผดิทางละเมดิ/อาญา 
การเปลี่ยนแปลงหลักการ

ปฏิบตัติามมาตรการ 
หมายเหต ุ

4. มำตรกำรป้องกันกำร
รับ สินบนประเด็น
กำรเงินบริจำค และ
ทรัพย์สินบริจำค 
 

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง 

1. ให้หน่วยงำนมีคณะกรรมกำรบริหำรเงิน
บริจำคและทรัพย์สินบริจำคของหน่วยงำน  

2. วำงแผนกำรรับบริจำคและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจำค  

3. พิจำรณำกำรรับบริจำคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจำค  

4. วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจำค  

5. จัดท ำรำยงำนกำรรับ - จ่ำยเงิน/ทรัพย์สินที่มี
ผู้บริจำค  

6. ติดตำมและตรวจสอบกำรรับ - จ่ำยเงิน/
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำค 
 

- ไม่ม ี - ไม่พบกำรรับสินบน
ประเด็นกำรเงินบริจำค และ
ทรัพย์สินบริจำค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบงัคับใช้กฎหมาย สถิติ

การ
กระท า
ผิดวินัย  
ความ
รบัผิด
ทาง

ละเมดิ/
อาญา 

การ
เปลีย่นแปลง

หลักการ
ปฏิบตัติาม
มาตรการ 

หมาย
เหต ุ

5. มำตรกำร
ป้องกันกำร
ทุจริต และ
แก้ไขกำร
กระท ำผิด
วินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ
ในสังกัด
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 
ได้แก่
มำตรกำรกำร
ใช้รถรำชกำร 
มำตรกำรกำร
เบิก
ค่ำตอบแทน 

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำน
หลวง 

1. รำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 เดือนและ 12 เดือน 
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำทุกครั้ง 
3. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบกำรขออนุญำตใช้รถรำชกำร กำรเบิกค่ำตอบแทน กำรขออนุญำตไปรำชกำรเสนอผู้อ ำนวยกำร

โรงพยำบำลบ้ำนหลวง 
4. ผู้บังคับบัญชำพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด กรณีพบว่ำมีกำร

ประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น
โดยทันที เพื่อพิจำรณำแก้ไข ยกเว้น หรือด ำเนินกำรอื่นที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและเป็นธรรม 

- ไม่ม ี - ไม่พบกำร
ทุจริต และ
แก้ไขกำร
กระท ำผิด
วินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ
ในสังกัด
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 
ได้แก่
มำตรกำรกำร
ใช้รถรำชกำร 
มำตรกำรกำร
เบิก
ค่ำตอบแทน 
มำตรกำรกำร

 



   

มำตรกำรกำร
ท ำโครงกำร
ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 
ประชุม และ
สัมมนำตำมที่
กฎหมำย
ก ำหนด และ
มำตรกำรกำร
จัดหำพัสดุ 

ท ำโครงกำร
ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 
ประชุม และ
สัมมนำตำมที่
กฎหมำย
ก ำหนด และ
มำตรกำรกำร
จัดหำพัสดุ 

 
 
 
 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตามและการบงัคับใช้กฎหมาย สถิตกิารกระท าผิดวินยั  
ความรับผดิทางละเมดิ/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบตัติามมาตรการ 

หมายเหต ุ

6. มำตรกำรกำรรับส่วน
แถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อื่นใดเพ่ิมเติมจำกที่
หน่วยงำนของรัฐก ำหนด
ไว้ในขอบเขตของงำน
หรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสด ุ

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง 

1. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดให้รำยงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษร
โดยเร็ ว  และหำกกำรกระท ำนั้ นมีมู ล
ควำมผิดให้ด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และ
อำญำอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้หำกพบว่ำกรณี
เป็นกำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ ในอ ำนำจ
หน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มี

- ไม่ม ี - ไม่พบกำรรับส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
เพิ่มเติมจำกที่หน่วยงำนของ
รัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของ
งำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุ 

 



 

อ ำนำจด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน 
2. รำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำมมำตรกำร

ป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 
เดือนและ 12 เดือน 

7.  มำตรกำรกำรจัด
ส วั ส ดิ ก ำ ร ภ ำ ย ใ น
สถำนพยำบำล 

 

- เจ้ำหน้ำที่  
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนหลวง 

1. หำกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดต้อง
ด ำเนินกำรทำงวินัยทำงละเมิดและทำง
อำญำอย่ำงเคร่งครัด 

2. รำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ  6 
เดือนและ 12 เดือน 
 

- ไม่ม ี - ไม่พบกำรจัดสวัสดิกำร
ภำยในสถำนพยำบำล 

 

 

 
 


