
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/15.1            วันท่ี   24  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง การกำหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลวัดโบสถและขออนุญาต   

เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน                                                                          .                                                                                                                                                                    

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 13 กำหนดใหหนวยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสนิบนอยางเปนทางการ 
โดยผูบริหารสูงสุด หรือผูบริหารท่ีไดรับมอบอำนาจ  นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 13 จึงขอความเห็นชอบในการอนุมัติ
กำหนดมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลวัดโบสถ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ท่ีแนบมาพรอมนี้ และหากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ีแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

       อนุมัต ิ/ อนุญาต 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  24  กุมภาพันธ  2565 
หัวขอ  :  ขออนุญาตเผยแพรกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ บน website ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             การกำหนดมาตรการการปองกันการรับสินบนของโรงพยาบาลวัดโบสถ และขออนุญาตเผยแพรผาน

เว็บไซตของหนวยงาน 

ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี....24... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันท่ี.....24... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 

 
วันท่ี.....24 เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 
 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญ แกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชา 

ในเทศกาลปใหม และโอกาสตางๆ 
........................................... 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 มกราคม ๒๕4๐ กำหนดใหถือปฏิบัติวาขาราชการชั้นผูนอย
พึงงดการใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญ 
หรือของผูบังคับบัญชา เพื่อเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด และสรางทัศนคติที่ถูกตอง โดยหัวหนาสวนราชการ 
และผูบังคับบัญชาทุกระดับตองดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดี นั้น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 
มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให
และรับของขวัญ ของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ ใหบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 
โดยเครงครัด 

ในการนี ้ โรงพยาบาลวัดโบสถ เห็นสมควรสงเสริมมาตรการการปองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การใหและรับของขวัญของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชา และสมาชิก 
หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสตางๆ อาทิ เทศกาลปใหม การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการ
ตอนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหนงในระดับสูงขึ้น ซึ่ง ขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชา
ทุกระดับ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ มีหนาท่ีในการเสริมสราง
คานิยมการแสดงความปรารถนาดีดวยการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และ
พฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ใหเปนไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ
และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงขอใหบุคลากรทุกระดับท่ีจะแสดงความปรารถนาดีตอกัน ในโอกาส
ตาง ๆ โดยวิธีการใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน การทำจิตอาสา 
แทนการใหของขวัญ และหากใหของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชนอื ่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ 
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลนั้น สามารถกระทำไดโดยไมขัดตอ
กฎหมาย เชน ไมเกิน ๓,000 บาท ตอคนตอโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรใหในรูปแบบท่ี
ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีของโรงพยาบาลวัดโบสถ หรือกระทรวงสาธารณสุข เชน ปฏิทิน สมุดบันทึก สินคา
สมุนไพร สินคาชุมชนในโครงการตาง ๆ หรือสินคาเพื่อการกุศล เปนตน และใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

                                 ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                                                                                                        
                                                     (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                                                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลวัดโบสถ 

................................................... 

  โดยท่ี โรงพยาบาลวัดโบสถ มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตย สุจริตตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคม และใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจาง อาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการเกิดขอสงสัยวา มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม โรงพยาบาลวัด
โบสถ จึงไดกำหนดมาตรการบริหารงานดานการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาลวัดโบสถ เปนไปอยางโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได โดยมีมาตรการ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด 
  2. วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
  3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสำนึกและความโปรงใสสามารถใหผูสวนเก่ียวของตรวจสอบได 
  4. คำนึงถึงประโยชนของหนวยงาน/สวนรวมของทางราชการเปนหลัก และความถูกตอง
ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย 
  5. ดำเนินการใหมีการใชจายเงิน/ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 
  6. ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรง/ออมจากผูขาย ผูรับจาง  
ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผูอ่ืน โดยมิชอบ 
  7. ไมนำความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี 
  8. ไมใหขอมูลภายในท่ีเปนการเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง/พวกพองของตน 
  9. ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีนิติสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ผูรองเรียนรองทุกขดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ำใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 
  10. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
ใหรายงานผูอำนวยการโรงพยาบาล ผานผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณาแกไข ยกเวน หรือ
ดำเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม 
  11. หากผูบังคับบัญชาดานพัสดุเห็นวา มีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบน ใหรีบ
ดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทำรายการเสนอตอผูอำนวยการโรงพยาบาล ผานผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ตอไป เพ่ือดำเนินการสอบขอเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที 

         ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

                                                                           
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 

ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
................................................... 

  โดยท่ี โรงพยาบาลวัดโบสถ มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตย สุจริตตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคม และใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อใหการปฏิบัติ
ในการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกับโรงพยาบาลวัดโบสถ มีการปฏิบัติโดยชอบดวยระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวยงาน พ.ศ. 2561 ใหพิจารณาการรับเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การรับเงินบริจาคหรือทรัพยสินไมวากรณีใดๆ ใหพิจารณาถึงผลไดผลเสีย และประโยชน 
ท่ีทางราชการจะพึงไดรับ และจะพึงตองใหตอบแทนท้ังในปจจุบันและอนาคตเปนสำคัญ 
  2. การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเปนการผูกผันจะตองไมใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ ถาเปน
ทรัพยสินที่มีภาระติดพันหรือมีภาระตองเรียกรองหรือซอมแซมบำรุงรักษา สวนราชการจะตองพิจารณาวา
ผลตอบแทนท่ีไดรับคุมคากับคาใชจายท่ีตองเสียไปหรือไม 
  3. การรับบริจาคทรัพยสินอื่นนอกจากเงิน ใหตรวจสอบเสียกอนวาทรัพยสินที่จะรับบริจาค 
มีเอกสารสิทธิสมบูรณหรือไม ท้ังนี้ เพ่ือมิใหตองเกิดคดีฟองรองกันภายหลัง 
  4. การรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทางราชการ หากไมมีแผนงานหรือ
โครงการที่ชัดเจนรองรับการใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูที่แสดงความประสงคจะยกที่ดินใหแก
ทางราชการไมควรรับบริจาคท่ีดินดังกลาวไวตั้งแตตน 
  5. การรับบริจาคอาคารสิ่งกอสรางหรือท่ีดินพรอมอาคารสิ่งกอสราง ใหถือปฏิบัติตามข้ันตอน
และเง่ือนไข ดังนี้ 
 5.1 ขออนุมัติปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอนการรับบริจาค โดยสงแบบฟอรม/ขอมูลใน
การรับบริจาคและเอกสารที่เกี่ยวของ กรณีการรับบริจาคอาคารสิ่งกอสรางหรือที่ดินพรอมอาคารสิ่งกอสราง
ขอใหคำนึงถึงเหตุผลความจำเปนในการกอสราง ตลอดจนแผนบริหารจัดการดานกำลังคน บริหารทรัพยากร 
ท่ีเหมาะสม และตองสงเอกสารท่ีผูบริจาคแจงความประสงคจะขอบริจาคมาประกอบการพิจารณาดวย 
 5.2 การรับบริจาคอาคารสิ่งกอสรางที่ผูบริจาคไดกอสรางเองในที่ดิน ซึ่งหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใชประโยชนจากหนวยงานอ่ืน การกอสรางอาคารท่ีบริจาคจะตอง
ทำความตกลงกับหนวยงานนั้นๆ ใหเสร็จเรียบรอยกอน 
 5.3 การรับบริจาคอาคารสิ่งกอสรางท่ีผูบริจาคไดกอสรางเองในท่ีดิน ซ่ึงอยูในความปกครอง
ดูแลหรือใชประโยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือไดรับอนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงาน
อื่น ใหสวนราชการใชดุลยพินิจในการรับบริจาคอาคารที่มีผูประสงคจะกอสรางใหสวนราชการ อาจกำหนดให 
ผูบริจาคมีหลักประกันการกอสรางอยางหนึ่งอยางใดตามที่กำหนดไวในขอ 141 ตามนัยระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมดวยก็ได 
 5.4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไมมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสมทบ 
คากอสรางหรือจัดซ้ือครุภัณฑหรือรับเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีทำใหสวนราชการตองเปนภาระผูกผัน 
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 5.5 กรณีรับบริจาคอาคารสิ่งกอสรางใหดำเนินการตามเง่ือนไขดังนี้ดวย 
  (1) จะตองกอสรางอาคารสิ่งกอสรางตามแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
  (2) หากมีความจำเปนจะใชแบบแปลนที่ไมใชแปลนตาม (1) จะตองเปนแบบแปลน
ที่มีผูรับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวของทุกสาขา ลงนามรับรองในแบบแปลน โดยผูรับรองตองแนบใบอนุญาต 
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพแตละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพิจารณาดวย และใหหัวหนาหนวยงานที่จะ
รับบริจาครับรองวาไดตรวจสอบผูรับรองในแบบแปลนถูกตองแลว 
  (3) หัวหนาหนวยงานท่ีจะรับบริจาคจะตองใหความเห็นชอบผังหลักอาคารสิ่งกอสรางดวย
และหากมีปญหาใหปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนกรณีไป 
 6. อาคารสิ่งกอสรางท่ีรับบริจาคไมวาจะปลูกสรางในที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอ่ืน  
ใหแจงกรมธนารักษ หรือสำนักงานธนารักษพ้ืนท่ีท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับทะเบียนท่ีราชพัสดุ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ ตามนัยขอ 6 วรรคแรก ของกฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 7. ผูบริจาคที่มีความประสงคจะติดตั้งชื่อผูบริจาคหรือชื่ออื่น เปนชื่ออาคารหรือที่ทรัพยสินท่ี
บริจาคใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดไวตามนัยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการตั้งชื่อหนวยบริการ อาคาร หรือทรัพยสิน ของหนวยบริการท่ีไดรับจากผูบริจาคหรือท่ีไดจัดสรางหรือ
ซ้ือจากเงินท่ีไดรับบรจิาค พ.ศ. 2558 
 8. ในกรณีท่ีมีผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหทางราชการทุกกรณีใหมีการรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหนาสวนราชการ และใหถือวาเปนการรับบริจาคใน
นามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 9. ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให
ทางราชการนี้ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีอำนาจวินิจฉัย 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2565 
 
 

                                                                       
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                     ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ 

............................................. 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายเปนพิเศษในการปองกันการทุจริต การบริหารที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการ
กระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย เพื่อเปนการเสริมสรางใหเจาหนาที่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตและปองกันการเกิดปญหาการทุจริตและการ
กระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปญหาสำคัญท่ีพบบอย ๔ มาตรการไดแก 

(๑) มาตรการการใชรถราชการ 
(๒) มาตรการการเบิกคาตอบแทน 
(๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจ 

ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษดานการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงขอประกาศมาตรการปองกันการทุจริต
และแกไขการกระทำผิดวินัยซ่ึงประกอบดวย ๔ มาตรการดังกลาว เพ่ือใหเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลวัด
โบสถ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ 

นโยบายหลัก    
๑. ปองกันไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 
๒. สงเสริมใหเจาหนาท่ีรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วธิีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑. เจาหนาท่ีรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนี้ 

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐       
                                                                                                                 ๑.๕ พระราช.. 
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 ๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตร ีประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒. หนวยงานดำเนินการตามเกณฑการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓. หากพบวามีการกระทำผิดตองดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอยางเครงครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

                                        ประกาศ ณ วันท่ี  24  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

                                                       
                                                     (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์)  

                                                    ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ   



 
  
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
จากท่ีหนวยงานของรัฐกำหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
................................................... 

โรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาแลว เพื่อใหสวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัด
โบสถ มีแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ี
หนวยงานของรัฐ กำหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของโรงพยาบาลวัด
โบสถ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ี
หนวยงาน ของรัฐกำหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของโรงพยาบาลวัด
โบสถ ที่สอดคลองหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 และไมขัดกับเรื่องผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมดังนี้ 

1. สวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ตองดำเนินการจัดซื้อจัดจางภายใต
พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใตขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของหนวยงานของรัฐนั้น ท้ังนี้ สวนงาน และกลุมงานตางๆ 
ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ จะกำหนดเง่ือนไขสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
จากที่สวนราชการฯ กำหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเปน
เง่ือนไขหรือเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอไมได 

2. เม่ือดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามขอ 1. จนไดผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลว
หากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคท่ีจะใหสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจาก
ท่ีสวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ กำหนดไวใน ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุใหสวนราชการฯ แจงใหผูยื่นขอเสนอรายดังกลาวทำหนังสือแสดงเจตนาในการใหสวนแถม
พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมตอสวนงาน กลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัด
โบสถ ท้ังนี้ตองไมมีเง่ือนไขใดๆ ตอสวนราชการฯ 

3. ใหสวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ตรวจรับสวนแถมพิเศษ สวน
ชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื ่นใดเพิ ่มเติมจากที ่ส วนราชการฯ กำหนดไวในขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดวย 
    อนึ่ง เอกสารการสงมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน 
หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม มาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเปนคนละฉบับก็ได 

4. พัสดุของสวนงาน กลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ไมวาจะไดมาดวยประการใด ให
สวนราชการฯ จัดใหมีการควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ดวย 

 
5. สวนงาน… 
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 5. สวนงาน และกลุมงานตางๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ตองจัดทำรายงานการรับสวนแถม
พิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หนวยงานของรัฐกำหนดไวในขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับสวนแถมพิเศษฯ ของโรงพยาบาลวัด
โบสถ    

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2565 
 
 

                                                                           
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                     ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 



- ราง - 

 
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

วาดวยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลวัดโบสถ พ.ศ. 2565 
........................................ 

 
โดยที่เปนการสมควรกำหนดระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถเพื่อใหการจัด

สวัสดิการภายในโรงพยาบาลวัดโบสถ มีประสิทธิภาพเปนการเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 9(2) แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. 2547 คณะอนุกรรมการโรงพยาบาลวัดโบสถ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลวัดโบสถวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในโรงพยาบาลวัดโบสถ พ.ศ. 2565 ” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี ้

“สมาชิก” หมายความวา เจาหนาท่ีในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
“คณะอนุกรรมการสวัสดิการ” หมายความวาคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลวัด

โบสถ 
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
“ประธาน” หมายความวา ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
“เหรัญญิก” หมายความวา เหรัญญิกของคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
“ผูสอบบัญชี” หมายความวา ผูตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลวัดโบสถ หรือผูมีคุณวุฒดิาน

การเงินและบัญชี คณะอนุกรรมการสวัสดิการแตงตั้ง 
ขอ 4 บรรดาขอกำหนดหรือกฎอื่นใดที่มิไดบัญญัติไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 
ขอ 5 ใหประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลวัดโบสถเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด 1 

การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

ขอ 6 สวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแกสมาชิกเพ่ือประโยชนแกการดำรงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกสมาชิกเปนกรณี
ปกติเพ่ือประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมข้ึน 

 
 

 
 

ขอ 7 ประเภท… 
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ขอ 7 ประเภทของสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลวัดโบสถ เปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

กำหนดและประกาศใหสมาชิกทราบ 
สมาชิกมีสิทธิเรียกรองขอคณะอนุกรรมการสวัสดิการใหมีการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามความตองการของสมาชิกได ทั้งนี้ตองมีผู ร ับรองไมนอยกวา 50 คน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการพิจารณา 

ขอ 8 สมาชิกสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ คือเจาหนาที ่ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ ไดแก 
ขาราชการลูกจางประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว 

ขอ 9 คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป ปละหนึ่งครั้ง เพ่ือใหมีการ
รายงานผลการจัดสวัสดิการท่ีผานมา การเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการจัดสวัสดิการในปตอไป 
การพิจารณาอนุมัติและหลักเกณฑที่สำคัญ รวมทั้ง การแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการในระหวางป ทั้งนี้ วันและเวลาและวิธีการประชุม เปนไปตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการกำหนด 
และจะประกาศแจงใหสมาชิกทราบการประชุมกอนถึงวันประชุมไมนอยกวา 30 วัน 

นอกจากการประชุมใหญสามัญประจำปแลว ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเม่ือคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควรหรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด เพื่อใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในเรื่องท่ีมีความสำคัญและตองการความเห็นรวมกันจากท่ีประชุมใหญของสมาชิก 

ในการประชุมไมวาจะเปนการประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมวิสามัญ สมาชิกท่ีมาประชุม
ตองมีไมนอยกวา 50 คน จึงถือวาครบองคประชุมและสามารถดำเนินการประชุมได 

 
หมวด 2 

การเงินการบัญชีและการตรวจสอบ 
 
ขอ 10 ใหจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้ึนในโรงพยาบาลวัดโบสถเรียกวา "กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลวัด

โบสถ" 
ขอ 11 กองทุนสวัสดิการประกอบดวย 

(1) เงินท่ีมีผูบริจาคใหตามวัตถุประสงคของกองทุนสวัสดิการ 
(2) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
(3) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(4) ดอกผลของเงินรายไดตาม (1) ถึง (3) 
(5) รายไดอ่ืนๆ 

ขอ 12 ใหเหรัญญิกมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการ ในการควบคุม ดูแลการเงิน การ
จายเงินตามคำอนุมัติของผูมีอำนาจ เก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ในการเบิกจายเงิน ตลอดจน
การทำบัญชีเก่ียวกับการนี้ 

ขอ 13 ใหนำเงินกองทุนสวัสดิการฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสหกรณออมทรัพย ทั้งนี้ ตามท่ี
คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นชอบ 

ขอ 14 การรับเงินกองทุนสวัสดิการ จะตองออกใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถไว
เปนหลักฐานทุกรายการ 

 
ขอ 15 ผูท่ี… 
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ขอ 15 ผูที่ไดรับมอบหมายจากเหรัญญิกใหทำหนาที่รับเงินตองนำสงเงินพรอมเอกสารการรับเงินให

เหรัญญิก หรือ ผูท่ีเหรัญญิกมอบหมายภายในวันท่ีรับเงินนั้น 
ขอ 16 การจายเงินกองทุนสวัสดิการ ทุกครั้งตองไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจกองทุนสวัสดิการ 
ขอ 17 ใหประธานหรือกรรมการของคณะอนุกรรมการสวัสดิการคนใดคนหนึ่งที่ประธานมอบหมาย

เปนผูมีอำนาจอนุมัติสั่งจายเงินกองทุนสวัสดิการได ดังนี้ 
(1) จายเงินคาใชจายในการดำเนินงานตามปกติของสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
(2) จายเงินคาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีประธานหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการใหความเห็นชอบแลว 

ขอ 18 การจายเงินทุกรายการจะตองมีเอกสารใบสำคัญคูจายประกอบรายการ 
ขอ 19 การจายเงินใหจายเปนเช็ค หรือใบถอนเงินของธนาคาร เวนแตรายการท่ีต่ำกวา 5,000 บาท 

(หาพันบาท) จะจายเปนเงินสดก็ได ในกรณีท่ีสั่งจายเปนเช็คใหสั่งจายในนามเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน และใน
การจายเช็คทุกฉบับจะตองขีดคำวา "หรือผูถือ" ออก  

ขอ 20 การจายเช็คหรือการถอนเงินฝาก จะตองมีลายมือชื่อของผูที ่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
มอบหมายลงนามรวมกัน 2 คน 

ขอ 21 ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ขอ 22 ใหเหรัญญิกรับผิดชอบจัดทำบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการตามระบบบัญชีสากลและจัดทำงบ 

รับ-จายประจำเดือน เสนอคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เพ่ือทราบ 
ขอ 23 ใหปดบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการปละหนึ่งครั้ง ตามปปฏิทินแลวจัดทำงบการเงินสงให

ผูสอบบัญชีภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี และผูสอบบัญชีตองตรวจสอบและรับรองบัญชีใหเสร็จภายใน 
30 วัน นับแตวันท่ีไดรับงบการเงิน 

ผูสอบบัญชีสามารถสอบถามประธานหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการหรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการมอบหมายหรือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดทำงบการเงินได 

ผูสอบบัญชีตองรายงานผลการสอบบัญชีแกคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการสวัสดิการจะนำสงสำเนาผลการสอบบัญชี
พรอมรายงานประเมินผลการจัดสวัสดิการนั้น ใหแกคณะอนุกรรมการสวัสดิการขาราชการตอไป พรอมกันนั้น
คณะกรรมการสวัสดิการจะประชาสัมพันธผลดังกลาวใหสมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูสอบบัญชี
รับรอง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการขาราชการกำหนด 

ขอ 24 สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว 
จะตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป จึงจะทำลายได 
 

หมวด 3 
การสงเคราะหสมาชิก 
 
ขอ 25 คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะใหการชวยเหลือหรือสงเคราะหแกสมาชิกตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 
 
 

 
(1) - ผูพนจาก... 



- 4 - 
 

(1) - ผูพนจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  ใหจายเงินชวยเหลือ  …………..บาท 
- ยายงานอายุงาน    1 - 4 ป   ใหจายเงินชวยเหลือ  …………..บาท 
- ยายงานอายุงาน    5 - 9 ป   ใหจายเงินชวยเหลือ  …………. บาท 
- ยายงานอายุงาน 10 - 19 ป   ใหจายเงินชวยเหลือ  …………. บาท 
- ยายงานอายุงาน 20 - 30 ป   ใหจายเงินชวยเหลือ  …………. บาท 
- ยายงานอายุงาน 30 ป ข้ึนไป   ใหจายเงินชวยเหลือ    …..……… บาท 

(2) ผูเจ็บปวยและผูคลอดบุตร ซึ่งเขารับการรักษาอยูในสถานพยาบาล ใหจายเงินชวยเหลือ 
ครั้งละ ……….. บาท ไมเกินหนึ่งครั้งตอป หรือตามดุลยพินิจผูอำนวยการ 

(3) ในกรณีที่สมาชิกผูใดถึงแกกรรม ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ใหจัดซื้อพวงหรีด หรือสิ่งของอ่ืน
ตามลัทธิประเพณีไปเคารพศพ และจายเงินสมทบในการเปนเจาภาพประกอบพิธีศพอีก รายละ ……… บาท เงิน
ถวายปจจัย จำนวน ………. บาท รวมถึง รับเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม 1 วัน หรือตามความเหมาะสม 

(4) คูสมรส บุตร ซึ่งไมรวมถึงบุตรบุญธรรม บิดาหรือมารดาโดยกำเนิดของสมาชิก ถึงแกกรรม 
ใหจัดซ้ือพวงหรีดหรือสิ่งของตามลัทธิประเพณีไปเคารพศพ และใหจายเงินสมทบในการประกอบพิธีศพอีก รายละ 
…………บาท เงินถวายปจจัย จำนวน ………... บาท รวมถึง รับเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม 1 วัน หรือตาม
ความเหมาะสม 

(5) ในกรณีบุคคลอื่นๆ เชน คณะกรรมการมูลนิธิและครอบครัว หัวหนาสวนราชการตางๆ 
ผูนำชุมชน ถึงแกกรรมใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการ 

(6) สมาชิกผูประสบอัคคีภัย วาตภัย หรือสาธารณภัยอยางอื่น จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกทรัพยสินใหจายเงินชวยเหลือตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ ไมเกิน ………….. บาท หรือตามความเหมาะสม 

(7) กรณีอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศหลักเกณฑการใชเงินสวัสดิการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
ขอ 26 ใหสมาชิกผูประสงคขอรับการสงเคราะหยื่นคำขอตอเลขานุการ โดยมีหลักฐานแสดงเหตุท่ีควร

จะไดรับการสงเคราะหตามกรณีนั้นๆ พรอมท้ังคำรับรองของผูบังคับบัญชาของสมาชิก 
การขอรับการสงเคราะห ใหผูขอรับการสงเคราะหยื่นคำขอนับตั้งแตวันท่ีมีเหตุอันควรไดรับการสงเคราะห 
ขอ 27 ใหเลขานุการพิจารณามีความเห็นเสนอประธานเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการใหการสงเคราะห

ตามหลักเกณฑในขอ 25 แลวแตกรณี 
ขอ 28 การใหการสงเคราะหนอกเหนือจากหลักเกณฑตามระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

หรือประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   
 
 
                                                                         

(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
          ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/17.3            วันท่ี   28  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง แจงเวียนมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลวัดโบสถ                        .                                                                                                                                                                    

เรียน  หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน ทุกงาน 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหหนวยงาน 
มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบน ซ่ึงจะตองประกอบดวย คำสั่ง/ 
ขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูบริหารท่ีไดรับอำนาจ ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 13 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดวางมาตรการ กลไก การวางระบบในการปองกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบเสร็จสิ้นแลว เพ่ือใชเปนกลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการรับสินบน สนับสนุนสงเสริมให
ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 
ประกอบดวย 

๑. มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

๒. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
๓. มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 
๔. มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก มาตรการการใชรถราชการ มาตรการการเบิก
คาตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาท่ี
กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๕. มาตรการการรับของแถม 
๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน (ราง) 

ในการนี้ โรงพยาบาลวัดโบสถ ขอแจงใหบุคลากรในกลุมงาน/งานของทานทราบ และถือปฏิบัติ
ตามมาตรการ กลไก การวางระบบในการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ ท่ีกำหนด
อยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมา
พรอมนี้ และสามารถดาวนโหลดไดท่ีในเว็บไซต โรงพยาบาลวัดโบสถ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงผูเก่ียวของถือปฏิบัติ     
   

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  28  กุมภาพันธ  2565 
หัวขอ  :   รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 และขออนุญาตเผยแพรทาง website  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

และขออนุญาตเผยแพรทาง website  

ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี....28... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันท่ี.....28... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 

 
วันท่ี.....28 เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 
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