
รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๑. การให้และรับของขวัญ 
ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศ การให้
และรับของขวัญของข้าราชการ
ขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

- ไม่มี - ไม่ปรากฏการให้สินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

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 ว น
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
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
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 ๒๕๖๕  

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๓. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลหัวหิน 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนในการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
หัวหิน ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. สร้างจิตส านึกในการไม่รับ
สินบนหรือรับของขวัญจาก
บุคคลภายนอก 
๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
กรณี ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
๔. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

-ไม่มี- 
ไม่ปรากฏการรับสินบนที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

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 ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
๒. เมือ่มีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

-ไม่มี- ไม่ปรากฏการรับสินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการควบคุม/ก ากับ/

ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิดวินัย ความ
รับผิดทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ หมายเหตุ 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัวหนิ ๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการทจุริต และแก้ไข
การกระท าผิดวินัยขอเจ้าหน้าที่
รัฐในสังกัด ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

- ไม่มี - ไม่ปรากฏการรับสินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลหัวหิน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

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 ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๒. เมื่อมีการพบเห็นการกระท า
ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

- ไม่มี - ไม่ปรากฏการรับสินบน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


