
บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/30            วันที่   12   กรกฎาคม  ๒๕๖4                         .                                                                                                                                                   

เรื่อง การกําหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
การรักษาพยาบาลขาราชการและขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน                           .                                                                   

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) กําหนดใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ และระบบใน
การปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการอยางเปน
ทางการโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงานน้ัน 

ในการน้ี กลุมงานบริหารงานทั่วไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( integrity& Transparency Assessment : ITA )  
จึงขอความเห็นชอบในการอนุมัติกําหนดมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร ที่แนบมาพรอมน้ี และหากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของ
หนวยงานตามแบบฟอรมที่แนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                    

                                                                                    
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

        อนุมัติ / อนุญาต 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป     กรกฎาคม  ๒๕๖4 
หัวขอ   การกําหนดมาตรการ และระบบใน การปองกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการและขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
  การกําหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลขาราชการและขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 
เจาหนาที่  

ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที.่....13... เดือน..กรกฎาคม. พ.ศ. 2564..           วันที.่....13... เดือน..กรกฎาคม. พ.ศ. 2564.. 
 

 

 
วันที่.....13... เดือน..กรกฎาคม. พ.ศ. 2564. 
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บันทึกขอความ 
 

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

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/13.1            วันที่   5   กุมภาพันธ  ๒๕๖5                         .                                                                                                                                                   

เรื่อง แจงเวียนมาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
ขาราชการของโรงพยาบาลวัดโบสถ                                                                          .                                                                   

เรียน  หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน ทุกงาน 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 กําหนดใหหนวยงาน 
มีการกําหนดมาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ  
การรักษาพยาบาลขาราชการ ซึ่งจะตองประกอบดวย คําสั่ง  หรือ ประกาศอยางเปนทางการ โดยผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT ) MOIT 14 โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทํามาตรการการปองกันการรับสินบน ใน
กระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ เสร็จสิ้นแลว เพ่ือใช เปนกลไกการ
สงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการรับสินบน สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ  เห็น
ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน 

ในการน้ี โรงพยาบาลวัดโบสถ ขอแจงใหบุคลากรในกลุมงาน/งานของทานทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการ และระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ขาราชการที่กําหนดอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานตอไป รายละเอียด ปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพรอมน้ีและสามารถดาวนโหลดไดที่ในเว็บไซต โรงพยาบาลวัดโบสถ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ             
       
                                                                      

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



 

 
 

ประกาศเจตนารมณ 
การปองกันการทุจริตตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
-------------------------------------- 

ขาพเจานางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พรอมคณะผูบริหาร 
ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถ ขอแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และนํามา ใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับ
หนวยงาน ผูส่ังใชยาผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหา 
จนกระทั่งถึงการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุขปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซ่ือสัตยถูกตอง เปนแบบอยางที่ดีตอไป 

 เพื่อใหเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาวเกิดผลไปสูการปฏิบัติของบุคลากรภายในหนวยงาน จึงวาง
แนวทางดําเนินการไว ดังตอไปนี้ 

 ๑. สรางคานิยมวัฒนธรรมองคกร แหงความซ่ือสัตยสุจริต ในดาน การจัดซ้ือจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ใหเกิดข้ึนภายในหนวยงาน 
  ๒. กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ในการรับหรือไมรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ 
ของขวัญ ของบริจาค และบริการอื่นใดใหมีความถูกตอง เปนไปตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ๓. กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ในการรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยา  
 ๔. กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ
ที่มิใชยา   
 ๕. กําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ ในระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการ
คัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจําหนายในรูปแบบการทํางานรวมกันจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ดําเนินการอยางเปนระบบ มุงเนนความโปรงใสเปนธรรม เพื่อใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน 
ปลอดภัย คํานึงถึงประสิทธิผล ความคุมคาความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 6. กําหนดใหมีแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทและผูแทนจําหนาย 

 โรงพยาบาล วัดโบสถ จะดําเนินการ ในเรื่องทั้งหมดที่กลาวมา ดวยความเที่ยงตรงโปรงใส 
และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยเครงครัด  

   ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                        
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT14 
ภาพถายการประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันการทุจริตตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา ประจําปงบประมาณ 256๕ 

วันที ่4 กุมภาพันธ 256๕ เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวด ีโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  5  กุมภาพันธ 2565 
หัวขอ  มาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาลขาราชการและขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
  มาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาลขาราชการและขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานเจาหนาที่  

ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....5... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันที่.....5... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 

 
วันที่.....5... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 
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