
 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/ ๗๓๖ วันที่   1๖   พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรมาตรการป้องกันการรบัสินบนการให้และรบัของขวัญแก่ข้าราชการ 

         ช้ันผู้ใหญ่หรือบงัคับบญัชาในเทศกาลปีใหม่และเผยแพร่เว็บไซตโ์รงพยาบาลพิชัย 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การรับสินบนก าหนดให้
หน่วยงานมรการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ตามแบบส ารวจหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment)ในส่วนของ EB 13 หน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรบัสินบนทุกรูปแบบ และ LINK แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้วโปรดพิจารณาลง
นามประกาศมาตรการปอ้งกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ และ
ขออนุญาตเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอรม์การขอเผยแพร่ตอ่ไป    

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในประกาศ 
 

  
 
 
                                
    (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 



 

 
ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง มาตรการการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ขา้ราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

…………………………………………………………………….. 
  โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการ ช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการช้ันผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องด้วยในโอกาสเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการช้ันผู้น้อยนิยม
มอบหรือเรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่
ถูกต้องทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการราชการ และให้ก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้
ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  โรงพยาบาลพิชัย จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่
เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้าหาญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เหมาะที่ควรเพื่อขจัดปัจจัยอันมีส่วนท าให้เกิดการทุจรติคอร์รับชัน สร้างนิสัยและความคาดหวังผิดๆที่ว่า
ผู้น้อยต้องดิ้นรนเพื่อหาของขวัญให้ผู้ใหญ่ การที่จะพยายามคงไว้ซึ่งกติกาเช่นนี้ย่อมเท่ากับเป็นการรักษา “ระบบ
อุปถัมภ์”ที่เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุแห่งพฤติกรรมคอร์รับชัน ที่กลายเป็นมะเร็งร้ายในประเทศมาช้านาน ทั้งนี้ควร
ปลุกจิตส านึกทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการ
ราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้ 

     ๑.ในกรณีแสดงความยินดี หือปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรอืการลงนามในสมอวยพร
แทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผูบ้ังคับบัญชา และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ด้วย 

     ๒.การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการ หรอืการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ ให้
เป็นอันงดโดยเด็ดขาด 

     ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงวามปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยกานให้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือ อวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการ
ให้ของขวัญ และให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย 

     จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็น
ความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝุายผู้รับและผู้ให้ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑๓   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                    
 
                                                    (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 

                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/๗๓๐  วันที่    ๑๓    พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสทิธิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน   หัวหน้ากลุม่งานทกุกลุ่มงาน 
                ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การรับสินบนก าหนดให้
หน่วยงานมรการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ตามแบบส ารวจหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment)ในส่วนของ EB 13 หน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรบัสินบนทุกรูปแบบ และ LINK แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้วโปรดพิจารณาลง
นามประกาศมาตรการปอ้งกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ และ
ขออนุญาตเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอรม์การขอเผยแพร่ตอ่ไป    

               จึงเรียนมาเพื่อพจิารณาและลงนามในประกาศต่อไป 
 

   
                                

                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 

 

 



 
 
                                                               
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรบัสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

......................................................... 
    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสทิธิสวัสดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวง
สาธารณสุขขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในประเปน็ข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ ห้ามไม่ใหห้น่วยงานที่ท า
การซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน ทุกประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล และตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ เพือ่ให้เกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในระดับหน่วยงานและส่วน
ราชการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขจงึขอให้ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการทจุริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสทิธิสวัสดกิารการรกัษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อใหเ้ป็นตามบทบัญญัติของเบิกจ่ายตามสทิธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจงึขอใหทุ้กหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสทิธิสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ อย่างเครง่ครัด  
   จึงประกาศมาเพื่อปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
            
 
                 (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                 ผู้อ านวยกาโรงพยาบาลพิชัย 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/ ๗๓๑ วันที่    13    พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน             

     ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การรับสินบนก าหนดให้
หน่วยงานมรการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment)ในส่วนของ EB 13 หน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และ LINK แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดพิจารณาลง
นามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ต่อไป    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

                
                 

                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่องมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในการจัดซื้อจัดจา้ง 

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกดัโรงพยาบาลพิชัย 

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

  เพื่อเป็นการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มคีวามระมดัระวังไม่ใหม้ีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ 
การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง เพื่อให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  ๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้เสนองาน เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่เอื้อผลประโยชน์
กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน  

                     ประกาศ ณ วันที่    ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

                                                                 
 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



 บันทึกข้อความ 
สว่นราชการโรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดติถ์ 
ที่อต 0032.306.01/๗๓๓ วันที่    1๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรบัสนิบนเงินบรจิาคและทรัพยส์ินบรจิาคและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                    ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การรับสินบนก าหนดให้
หน่วยงานมรการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ตามแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment)ในส่วนของ EB 13 หน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และ LINK แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   
        ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดพิจารณาลงนาม
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

 
 
                       

                                  (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 



       
 

  ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

     โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระมทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพิชัย จึงมีก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเงิน
บริจาคและทรัพย์สินเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไว้ไม่ให้มีกรณีการ
แสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะแต่ละต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหา
หรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 

     ๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย
บริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      ๒. กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะด าเนินการจัดให้มกีารเรี่ยไรหรอืหน่วยงานของรฐัเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
      ๓. หากพบว่าการมีภารกิจท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วและ
หากการกระท านั้นมีมูลความผิดที่อยู่มนอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน 
      จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
                          
                                     ประกาศ ณ วันที่   ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                                     
                                                                                  
                                                                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/๗๓๔ วันที่   ๑๓   พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ส านักงานปลัด
กระมทรวงสาธารณสุขและเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัย 

 เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย                
                     ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การรับสินบน
ก าหนดให้หน่วยงานมรการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment)ในส่วนของ EB 13 
หน่วยงานจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และ LINK แสดงหลักฐานจาก
เว็บไซต์หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดพิจารณาลง
นามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิาณาอนุมัต ิ
 

   
                 

(นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 

เรื่อง  มาตรการปูองกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าทีร่ัฐ  
ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการ 
โดยก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในการบรรลุเปูาหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน ๔ 
มาตรการส าคัญ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น 

  โรงพยาบาลพิชัย จึงขอก าหนดให้มาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔มาตรการ เป็นมาตรการเชิงรุกในการ
ปูองกันการทุจรติ การบริหารงานทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ 

๑.มาตรการการใช้รถราชการ 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

๓. มาตรการกรจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. เพื่อสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๓. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และประชาชน 

ทั้งนี้ โดยให้ก าหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพื่อปูองกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัยทั้ง 
๔ มาตรการตามประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
โรงพยาบาลบ้านโคกและหากพบการกระท าความผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทาง
อาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
                                                                  
 
 
 

 (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306.01/ ๗๓๕ วันที่   1๖   พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการการรับของแถมและเผยแพร่เว็บไซต์โรนงพยาบาลพิชัย 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ ๕ การรับสินบนก าหนดให้
หน่วยงานมรการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ตามแบบส ารวจหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ (Evidence- Based Integrity and Transparency Assessment)ในส่วนของ EB 13 หน่วยงาน
จะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางในการป้องกันการรบัสินบนทุกรูปแบบ และ LINK แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ด าเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้วโปรดพิจารณาลง
นามประกาศมาตรการปอ้งกันการรับสินบนในกระบวนการรับของแถม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ต่อไป    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิาณาอนุมัต ิ
 

  

          
 
 
                                    
                        (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่องมาตรการการรับของแถม 

_____________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่สอดคล้องกบัคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไม่ขัด
กับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดมาตรการการรับของแถมเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย ดังนี ้

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

๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้
เสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้เหน็ว่าการรบัของแถมดังกลา่วเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้
หน่วยงานของรฐัถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการรับเงินหรอืทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตรวจรับ
พัสดุ และให้น าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย 

  จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ วันที่    ๑๓ พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                                  
 

 
(นายทศนาถ อ าพนนวรตัน์) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพชัิย 
 

 



   
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    1๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 
หัวข้อ   หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันรับสินบน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
๒. ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ ๒.๑ถึง๒.๗ ตามที่

หน่วยงานก าหนดที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามกรณีที่หน่วยงานไม่มีการด าเนินการในข้อ ๒.๗ ให้
อธิบาย 

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
๔. บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตามและรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุก

รูปแบบประเด็นข้อ ๒.๗ ให้อธิบาย 
หมายเหต ุ
        หลักฐานประกอบ EB ๑๓ 
  
Link ภายนอก    ๑ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                           http://www.pichaihos.com/ 
 
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่..10...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..๒๕๖๓...     วันที่.....10......เดือน....พฤศจิกายน......พ.ศ...๒๕๖๓....  
    

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
วันที่.....10......เดือน....พฤศจิกายน......พ.ศ...๒๕๖๓....  

 

http://www.pichaihos.com/

