
 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/299.1 วันที่   2     มกราคม  2563 

เร่ือง   มาตรการการปอ้งกันการรับสินบนของเจ้าหน้าทีร่ัฐ  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการปอ้งกันการรับสนิบนของเจ้าหน้ารัฐ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหห้รือรับของขวัญ ทรัพยส์ินหรอืประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบน
ทุกรปูแบบ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศ
มาตรการป้องกันการรบัสินบน    ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตข้ึนประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
พิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในประกาศ 
 

  

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 
 

 
  (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง มาตรฐานการป้องกันการรับสินบนของเจ้าพนักงานที่รัฐโรงพยาบาลพิชัย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมรวมที่เกิดจากการรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ สอดคล้องกับแนวการเจตนารมณ์ของการก าหนดห้ามีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ ทรัพย์สินหรือรับ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเนื่องจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ได้รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาตาม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 103 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม นั้น 

โรงพยาบาลพิชัย จึงขอก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
รับทราบศิลป์หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
103 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างเคร่งเครียดดังนี้หลักเกณฑ์การให้หรือรับขอขวัญของเจ้า หน้าที่ของรัฐ 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันไม่ได้มิได้ 

2. การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มันมีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดไว้มีได้ไม่เกิน 3,000 บาท 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือใช้เงินสวัสดิการใดใดเพ่ือมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้ 

4. ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีมูลราคาไม่เกิน 
3,000 บาท 

5. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีมูลราคา
ไม่เกิน 3,000 บาท 

                                                                                                   6. ที่เกี่ยวข้องในการ... 
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6. ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

7. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็น
การรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดไว้ 

หลักเกณฑ์ และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับได้จากบุคคลโดย
ธรรมจรรยา 

     1. รับจากญาติตามจ านวนที่เหมาะสมตามสมควรแก่ ฐานะของผู้ให้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ 

2.รับจากบุคคลอ่ืน (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ) ที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3000 บาท 

     3.รับจากการให้ที่มีลักษณะ ให้กับบุคคลทั่วไป 

กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีคุณค่าเกิน 3000 บาท 

1. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้อง หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องรับ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3000 บาทเพ่ือรักษาไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดกลับในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผล
ความจ าเป็นสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ์ของตนหรือไม่ 

2. หากผู้บังคับบัญชามีค าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ต้องคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้ทันที 
หากไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว 

3. กรณีผู้รับต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการแบบรวมหรือเทียบเท่าให้แจ้งต่อผู้หน้าแต่งตั้งถอดถอน 

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตามมาตรา 103 ต้องรับโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับโดยถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในกานยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

                    ประกาศ  ณ  วันที่   1   มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                         (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/11.2 วันที่     20   มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ  

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้ารัฐ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบน
ทุกรูปแบบ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบน    ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

   

                               
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/73.1 วันที่    13   มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 
และขออนุมัติน าขึน้ประกาศบนเว็บไซตข์องโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 

โดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการการรับสินบนการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ(ในไตรมาสที่๑ถึงไตรมาสที2่)ให้ท่านทราบและ
ขออนุมัติน าขึ้นประกาศบนเว็บไซตข์องโรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

 

          

          (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ 
 
 
               เห็นชอบ 

                     

 

 
 
                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทีอ่ต 0032.306/ 74.1                                          วันท่ี    20    มีนาคม  2563 

เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
และให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน กรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency 
Assessment : EB ๑๗) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ดัชนีชี้วัดที่ ๘ และต้องรายงานผลการก ากับติดตามกรอบ
แนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้โรงพยาบาลพิชัย ไดด้ าเนินการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางใน
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 3แล้ว จึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ถูกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ บุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้แสดงความปรารถนาดีต่อ
กันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยการใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ท าการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มีพฤติการณ์อันพึง
เห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑มาตรา ๑๒๘ และ
มาตรา ๑๗๓ 

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ

โรงพยาบาลพิชัย ทั้ง ๑๒ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
                                                                            /4. มาตรการป้องกัน... 
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๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่พบว่ามีการกระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย ทาง
ละเมิด และทางอาญา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 

 
( นางจรรยาภรณ์ จันทินทรงกูร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 

 เห็นชอบ 
 
 

 
(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/19.1  วันที่   30     มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลฯ  ตามมติ ค.ร.ม.  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ   ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วน
ราชการ   ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย   รายละเอียดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   ตามท่ีแนบมา  
พร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

      

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ  
             
   เห็นชอบ 
 
 

         
(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

---------------------------------------- 

  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น 

  โรงพยาบาลพิชัย จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท า
การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนิน
กิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลด
ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้
ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price)จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 

 ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคมพ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

                                                    
 
 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/ 19.1 วันที่      30  มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ 

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ  ตามมติ ค.ร.ม. ของเจ้าหน้าทีร่ัฐ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน    ตามท่ี
แนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

   

                         
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/69.2 วันที่     9 มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการ  
       รักษาพยาบาลฯ และขออนุมัติน าขึน้ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการ  
รักษาพยาบาลฯโดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือ
ช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ (ในไตรมาสที่๑ถึงไตรมาสที่2)ให้ท่านทราบและขออนุมัติน าขึ้น
ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 

    

       (นางจรรยาภรณ์  จันทนิทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ  
 

                     

 

 
 

                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/ 21.1 วันที่  30      มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้ารัฐ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน    ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและลงนามในประกาศ  

                                   

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 

                

 

 
 

                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย 

---------------------------------------- 

  เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  ๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่  ด าเนินโครงการที่ เ อ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน  

 ประกาศ ณ วันที่    5  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                                                                

 

 
 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/ 19.1 วันที่        มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน 

                 

                     ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเจ้าหน้าทีร่ัฐ   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ   ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัด
โรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน    ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

                
                 

                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/62.1 วันที่  3     มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติน าขึน้ 
ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐโดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติ
ให้น ารายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง(ในไตรมาสที่๑ถึงไตรมาสที่2)ให้ท่านทราบและขออนุมัติน าขึ้น
ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

 
 
 

      (นายจรรยาภรณ์  จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ 
 
               เห็นชอบ 
 

                       
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 

 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/ 15.1 วันที่     21   มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้ารัฐ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียด
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน    ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและลงนามในประกาศ 
 

  

         

                 (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
               เห็นชอบ 
                             
 

                       
                       (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  

 

 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

 
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ  พ.ศ.๒๕๖๑ โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้
อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย
บริการพ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้
เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑  

๒.กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะด าเนินการจัดให้มีการเรี่ยไรหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

๓.หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และ
หากการกระท านั้นมีมูลความผิด ให้ด าเนินการทางวินัย  ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นการ
กระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่   5   มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                       

 

 
   

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/20.1  วันที่    30    มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการรับสินบน ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน 

                 

                     ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของเจ้าหน้าที่รัฐ   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ   ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ   
ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน    ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

 

 

 
                 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/66.1 วันที่   5    มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคและขอ 
อนุมัติน าขึน้ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐโดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติ
ให้น ารายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค(ในไตรมาสที่๑ถึงไตรมาสที่2)ให้ท่านทราบ
และขออนุมัติน าขึ้นประกาศบนเว็บไซตข์องโรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

 

 
 
                                                                        

 

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 
 

                      

 

 
                                  (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/ 66.2 วันที่  30      มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย 
รายละเอียดประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต   ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศบนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและลงนามในประกาศ 
 

  

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 
 

                           
                                (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

---------------------------------------- 

  ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการ 
โดยก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน  
๔ มาตรการส าคัญ เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น 

  โรงพยาบาลพิชัย จึงขอก าหนดให้มาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔มาตรการ เป็นมาตรการเชิงรุกใน
การป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้ 

๑.มาตรการการใช้รถราชการ 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

๓. มาตรการกรจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๓. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และประชาชน 

ทั้งนี้ โดยให้ก าหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัยทั้ง 
๔ มาตรการตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
โรงพยาบาลบ้านโคกและหากพบการกระท าความผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทาง
อาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่   5  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                                                                  
 

 (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/26.1 วันที่    7   กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง   มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน 

                 

                     ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ   ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย 
รายละเอียดประกาศมาตรการ   ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

   

                 
(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/60.1 วันที่    26   กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินยัของเจ้าหน้าท่ีรัฐและขอ 
อนุมัติน าขึน้ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและแกไ้ขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผดิวินัยของเจ้าหนา้ที่รัฐ(ในไตรมาสที๑่ถึงไตรมาสที่2)ให้ท่านทราบ
และขออนุมัติน าขึ้นประกาศบนเว็บไซตข์องโรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

 

         (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 

                             
 
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 

 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/ 301 วันที่   17    มกราคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการรับของแถม 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการรับของแถม เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการป้องกัน 
การรับของแถม   ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและลงนามในประกาศ 
 

  

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
               เห็นชอบ 
 

                                
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่องมาตรการการรับของแถม 

_____________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไม่ขัด
กับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดมาตรการการรบัของแถมเพื่อเปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลพิชัย ดังนี ้

๑. หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดซื้อจัดซื้อจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น 

๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้
เสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรฐัพจิารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรฐันั้น ทั้งนี้ ในการรับของบรจิาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
และให้น าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย 

  จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่    ๕   มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                                                                                  
 

(นายทศนาถ อ าพนนวรตัน์) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพชัิย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/  วันที่        มกราคม  2563 

เร่ือง   มาตรการการรับของแถม 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน 

                 

                     ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการป้องกันการรบัของแถม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ   ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการ   
ตามที่แนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

                   
                 
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/73.2 วันที่  13     มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการรับของแถม 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการการรับของแถมโดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้น ารายงานไป
เผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการการรับของแถม(ในไตรมาสที่๑ถึงไตรมาสที่2)ให้ท่านทราบและขออนุมัติน าขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

 

        

  (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 

                               
 
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 

 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทีอ่ต 0032.306/62.2                                 วันท่ี   3     มีนาคม  2563 

เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการรับของแถมและมาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการรับของแถมและ
มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & 
Transparency Assessment : EB ๑๗) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3ดัชนีชี้วัดที่ ๘ และต้องรายงานผลการ
ก ากับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือเป็น
หลักฐาน นั้น 

ในการนี้โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการับ
ของแถม ไตรมาสที่ 2แล้ว จึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับของแถม 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ท าการหารายได้ในลักษณะ

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญั ติ ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงาน  และไม่ได้รับของแถมจากผู้จ าหน่ายแต่อย่างใด 

2. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 (1  ตุลาคม  2562  - 30  กุมภาพันธ์ 2563) 

โรงพยาบาลบ้านโคกไม่มีการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 
 

 
(นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 

 เห็นชอบ 
 

 
 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/64.2 วันที่   4   มีนาคม  2563 

เรื่อง   มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศมาตรการ
จัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล    ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลพิชัยต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและลงนามในประกาศ 
 

  

         (นางจรรยาภรณ์ จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
               เห็นชอบ 

                            
 
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า 
กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการ
จัดสวัสดิการ ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมโรงพยาบาลพิชัย จึง
ก าหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวัง
ไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย   ดังนี้ 

๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการของ
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการของหน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่า
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการ ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดท าบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้
อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ้นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่
สมาชิกสวัสดิการเพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิกสวัสดิการเป็นกรณีปกติหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมขึ้น 

๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี้ การออมทรัพย์ การให้กู้
เงิน การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ การฝึกอาชีเพ่ือเสริม
รายได้ การสงเคราะห์สมาชิกด้านอ่ืนๆ เช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ประเภทอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการก่อน 
  ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมีเงื่อนไขการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่      ๒๐     กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                                
 
                                                                                                 (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306.01/64.2  วันที่    4   มีนาคม  2563 

เรื่อง   มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน 

                 

                     ด้วย โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล  เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ   ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดประกาศ
มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล   ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดต่อไป 
 

                    
                 
                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทีอ่ต 0032.306.01/65.2 วันที่   5   มีนาคม  ๒๕๖3 
เรื่องรายงานผลการก ากับติดตามมาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องเดิม 
 โรงพยาบาลพิชัยจะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖3 ซึ่งใน EB๑7 โดยให้หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามมาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลโดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรือ
อนุมัติให้น ารายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน 

 ข้อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่าผู้รับผิดชอบงาน ไดร้ายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามการด าเนินงานตาม
มาตรการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล(ในไตรมาสที่๑ถึงไตรมาสที่2)ให้ท่านทราบและขออนุมัติน าขึ้น
ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

 

         

        (นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกูร) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
               เห็นชอบ 

                                
                           (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 

 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทีอ่ต 0032.306/72.2                                        วันท่ี   13     มีนาคม  2563 

เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการรับของแถมและมาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการรับของแถมและ
มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & 
Transparency Assessment : EB ๑๗) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3ดัชนีชี้วัดที่ ๘ และต้องรายงานผลการ
ก ากับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือเป็น
หลักฐาน นั้น 

ในการนี้โรงพยาบาลพิชัย ไดด้ าเนินการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการรับ
ของแถม ไตรมาสที่ 2แล้ว จึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการรับของแถม 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ท าการหารายได้ในลักษณะ

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญั ติ ขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงาน  และไม่ได้รับของแถมจากผู้จ าหน่ายแต่อย่างใด 

2. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
ระยะเวลาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 (1  ตุลาคม  2562  - 30  กุมภาพันธ์ 2563) 

โรงพยาบาลบ้านโคกไม่มีการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

 
 

( นางจรรยาภรณ์ จันทิทรางกูร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 
 

 เห็นชอบ 
 

 
 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  

 



หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลหลักฐานเชิงประจกัษ์ 

ผ่านทางเวปไซด์ของโรงพยาบาลพิชัย EB ๑๗ 

WWW.pichaihos.com 
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