
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวขี้'วัดที่ ๘ :การรับสินบน
68 ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
0  มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ
๑ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๗?).๓๐๑/ ^ 0 สงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒.

เร่ือง การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนทกรปแบบของ โรงพยาบาลวัดโบสถ์แสะ
ขดูอนณาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ์ (เอกสาร ๑๗.๑)

๒ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑/ ๗  สงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
เร่ือง เวียนแจ้งเผยแพร่ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ
รับสินบนทกรปแบบ(เอกสาร ๑๗.๒)

๓ ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง มาตรการการให้และรับของฃวัณแก่ข้าราชการข้ันผ้ใหณ่ 
หรือผ้บังคับบัณชาในเทศกาลปีใหม่ (เอกสาร ๑๗.๓)

(ริแ ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามมติคณะรัธมนตรี เม่ือวันท่ี
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เอกสาร ๑๗.๔)

๕ ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ (เอกสาร ๑๗.๕)

๖

๗

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค (เอกสาร ๑๗.๖
ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง มาตรการป้องกันการทจริต และแก่ไชการกระทำผิด
วินัย'ของเจ้า'หน้า'ท่ีรัจ (เอกสาร ๑๗.๗)

๘ ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง แนว'ทางปฏิ!บิติ'ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย 
ส่วนสนับสนน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัธกำหนดไวีในขอบเขตของ 
งาน หรือรายละเอียดคณลักษณะเฉพาะของพัสดของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ (เอกสาร
๑๗,๘)

๙ ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล (เอกสาร
๑๗.๙)

๑๐ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑/  ร !๙ ' ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรบผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับ
สินบนทกรปแบบไตรมาสที่ ๒ และ,ขออนณ'าตเผยแพร่ บน ผ6ชร!!6 ของหน่วยงาน 
(เอกสาร ๑๗.๑๐)

(ร) (ริ) หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑/  2^3 ลงวันท่ี ๒๐ พถษภาคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับ
สินบนทกรปแบบไตรมาสที่ ๓ และฃออนณาตเผยแพร่ บน พ0ชร!!6 ของหน่วยงาน 
(เอกสาร ๑๗.๑๑)

เอกสาร/หลักฐานการเปีดเผยข้อมลภาครัฐ คือ
๑ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

และ 8โ1ก! ร(ะ!'66ก จากเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ช!!!ว:// ท/ผผ.ท/ล!ชอ!ช05(ว.5อ.!ช
หัวข้อ กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทกรปแบบ (เอกสาร ๑๗.๒.๑)



๒ แบบ'ฟฐร์มการ.ขอพ.ยุ.แพร่ข้อมลผ่า-นเว็บ!ซ.ตุ.'ของ,หน่วยงานฯ. .ลัง!กัดโ'รงพ?ภบาล'วัดโบ.ส.ลุ. 
แล.ะ.!?บ่]กบ5?;โร61ว..’จาณว็บเไฆต์โรง.พ[ยาบาล'วัด,โบ.สล์..เาป;!ว://'^1๕ผ,ผสิปว.จา!ว0รฺ|ว;20..ยุ|า 
หัวข้อ.รายงฺานกา!กำกับติดตามและรายงานสรปผลประกา.ฒาตรการการป้องกันการรับ 
สินบนทกฐป.แนบไตร:มาสท่ี..เฉ...(.เอกสาร. ■ ๑๗,๒:!ะ)).

3- แบบฟอร์มการขอ.เผย.แพร่ข้อมลผ่าน.พ็บ!ซตฺฃองหน่วยงานๆ.สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
และ.]ก!'].ก 1ุ:.5&กุ66ท:จากเว็บไขตโรงพ.ยาบาล:วัด[โบ.สลุ..!าป;!ว;//'ผ ผ ผ ,ผ ล บุ.เว.๐บฺห!อ ร ฐ0,ปา 
หัวข้อ..รายงาน.การกำกับ.ติดตาม.แล.ะรายงานสร,ปผลปุ.ระกา.ฒาตฺ.รการกา.รฺปั.องกัน.การ.รับ. 
สินบนท.กฺรป■ แบบ■ ไตรมาสท่ี.๓..(เอกสาร■ ■ ๑๗,๒■ ๓).

113 ไม่มีการดำเนินการ
I เนื่องจาก I ...................
เอกสาร/หลักฐาน คือ

๑
- -.—*9—.— -......- ................ -.. ...........  .. . .....  - - ...............- -. - . . . . -. . .-. - - -

๒



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทรศัพท์๐๕๕-๐๖๑๐๗๙ ต่อ ๑๐๐

เร่ือง มาตรการป้องกนการูรับุสินบนทุกรปแบบของ.โรงพยาบาล!,ดโบุสถ์และข;ออ.น.ญ.าตเผยแพเร่บุนุ.เว็บไซท์เข:อง 
หน่วย.ง.าบ............................................................................................................................................................

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก 

รูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ทราบ เพื่อเป็นกลไกการ 
ส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็น 
ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับชองขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแกไชการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการปีกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด 
และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 

๖. มาตรการการรับชองแถม
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ในการน ี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งเอกสารมาตรการป ้องก ันการร ับส ินบนทุกร ูปแบบ 

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

(นางพนม พรหมเมศร์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

๔ะว'
(นางสาวพิมฟพรรณ์ ปีน'โพร้ี) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



บนทกขอความ
- ๆ ® ?® ® แ  ^ โดู̂

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลวัดโบสถ์ โทรศัพท์๐๕:(ะ-๐๖๑๐๗๙ ต่อ ๑๐๐
VI พล ๐๖๓เอ.๓๐๑/ * \ I  วนท ๑๗ มกราคม ๖๕:๖๓
เรือง ขออนุญาตเผยแพร่ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวดโบสถ

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับ 
สินบน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( เกเ65โ11̂  & 
7 โลกรเวลโ6 ทโ}'' /\ร5655เาก6 ก!: : โโ/\ ) แบบสำรวจหลักฐานเซิงประจักษ์ ([ะVIฟอก06 - 8ลร0ฟ เ ก ! : โ!'เ:V 3 กก่ 
7โลก5เวลโอก๐/  /\5 ร 6 ร 5 ๓ 6ก!:) ของ 88 ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวขี้วัดที่ ๘ การรับสินบน 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อเป็นกลไก 
การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็น 
ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญขาใน 
เทศกาลปีใหม่

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
๕. มาตรการป ้องก ันการท ุจร ิต และแก้ไขการกระทำผ ิดว ิน ัยของเจ ้าหน ้าท ี่ร ัฐในส ังก ัดสำน ักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำ 
โครงการ'ฝึกอบรม ศีกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย 
กำหนด

๖. มาตรการการรับของแถม
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้เสนอขออนุญาตเผยแพร่ การรับสินบน หน่วยงานมีการ 
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และบิดประกาศให้บุคลากรทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 
การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ลุ่นั1V

( นางพนม พรหมเมศร์ )
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมต

(นางสาวพิมพ์พรรณ์ ปินโพธ้ื)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เร่ือง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราฃการข้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญขาในเทศกาลปีใหม่

พุทธคักราข ๒๕๖๓

โดยท่ีเป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การให้และรับของขวัญแก่ 
ข้าราชการข้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๔๐ 
ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการข้ันผู้น้อยพึงงดการให้ชองขวัญแก่ข้าราชการข้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาซิกในครอบครัว เน่ือง 
ด้วยในโอกาสเทศกาลวันฃ้ึนปีใหม่ท่ีผ่านมา ข้าราชการข้ันผู้น้อยนิยมมอบหรือเร่ียไรเพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการข้ันผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง ท้ังยังเป็นซ่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการราชการ และให้ 
กำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบี ยบท่ี เก่ี ยวข้อง

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรการการฟ้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการโดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีเสริมสร้าง 
ค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี และดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี กล้าหาญท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงในทางท่ีเหมาะท่ีควรเพ่ือ 
ขจัดฟ้จจัยอันมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างนิสัยและความคาดหวังผิดๆท่ีว่าผู้น้อยต้องด้ินรนเพ่ือหาชองขวัญให้ 
ผู้ใหญ่ การท่ีจะพยายามคงไว้ซ่ึงกติกาเซ่นน้ีย่อมเท่ากับเป็นการรักษา“ระบบอุปถัมภ์”ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในสาเหตุแห่งพฤติกรรมคอร์ 
รัปชันท่ีกลายเป็นมะเร็งร้ายในประเทศมาช้านานท้ังน้ีควรปลุกจิตสำนึกทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการอีกสถานหน่ึง ดังน้ี

๑.ในกรณีแสดงความยินดี หรือปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 
ท้ังน้ีให้รวมถีงสมาซิกในครอบครัวชองผู้บังคับบัญชา และข้าราชการข้ันผู้ใหญ่ด้วย

๒. การเร่ียไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงด
โดยเด็ดชาด

ทั้งนี้จีงขอเชิญซวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ทุกระดับแสดงความ 
ปรารถนาดีต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๔๖๓โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในส่ือ 
สังคมออนไลน์แทนการให้ของ6ฃวัญ และให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท้ังน้ีให้ถือว่าการฝ่า'ผินมติคณะรัฐมนตรีในเรืองน้ีเป็นความผิด 
วินัยอย่างหน่ึงท้ังฝ่ายผู้รับและผู้ให้

ประกาศ ณ วัน'ที่'^ ^  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

๔ะะเ ^
(นางสาวพิมพ์พรรณี ป้นโพธ๋ึ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



โ

เรื่อง
ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์

มาตรการป้องกันการรับสินบน'ในกระบวนการเบิก'จ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ,รัก,ษ''เพยาบาล’ข้,าราขการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕ไอ๐

ตามที่สำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไต้ขอให้หน่วยงานในลังกัดถือปฏิบ ัต ิตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยา'บาล 
ข้าราชการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
อย่างเคร่งครัดแล้ว น้ัน

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการทุจริตใน 
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการโดยห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดขือทำ 
กๆรหารายไดในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสกานพยาบาล 
การจัดซื้อจัดหายาและเวชกัณฑ์ที่ม่ใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดชือจัดจ้าง ถือว่าเป็นการดำเนิน 
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (เวนเว110 560ย0โ) หากเกิดประโยชน์ฃีบจากการจัดซือจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลด 
ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเข่นกัน โดยหน่วยงานทีจัดซือจัดจ้าง ต้องจัดให้ 
ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (กร* เวกํ06)จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๔๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๔๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการทีหน่วยงาน 
ชองรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดชือจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับ 
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙

ประกาศ ณ ว ันท ี่V เ^ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

^ V  :  ,
(นางสาวพิมพ์พรรณ์ ปีนโพธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่องมาตรการฟ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง 
ดังกล่าว เพ ือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไมให ้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ 
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ 
ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒. เผยแพร่ข ้อม ูลอย ่างเป ็นระบบเก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง เพื่อให้สาธารณซน สามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด

๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถืงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 
งานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

๔. ห ้ามม ิให ้บ ุคลากรในหน ่วยงานใช ้อำนาจในตำแหน ่งหน ้าท ี่ ดำเน ินโครงการท ี่เอ ื้อ  
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หริอสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม 

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ 

หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน

ประกาศ ณ ว ันท ี่ใไ^ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

^ ะ1 ^
(นางสาวพิมพ์พรรณ์ ป่น'โพร้ี) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลว ัดโบสถ์
เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

โดยท่ีเป้นการสมควร เพ่ือให้เป้นไปตามระเป้ยบกระทรวงสาธารณสุขว,าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
ของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
เพื่อเป้นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรัน 
ผลประโยซน้ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการจัดหาหรือการใซ้ข้อมูลนำไปไข้ประโยขน้ รวมท้ังกำหนด 
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี

๑.ให้ถือปฏิบัติตามระเปียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย 
บริการพ.ศ.๒๕๖๑ และระเปียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใข้ 
เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑

๒.กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะดำเนินการจัดให้มีการเรี่ยไรหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔

๓.หากพบว่ามกีารกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป้นลายสักษณีอักบรโดยเร็ว และ 
หากการกระทำนั้นมีมูลความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าเป้นการ 
กระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ ว ัน ท ี่'ธ ัน ว า ค ม  พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวพิมพ์พรรณ์ ป้นโพธ้ี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด'วินัย,ของเจ้า,หน้าที่รัฐ'โนลังกัดสำนักงาน,ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕;๖๐ เพื่อเปีนการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการ 
โดยกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด้วนในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแกํไฃการ 
กระทำผิด1วินัย,ของเจ้า'หน้าที่รัฐที่เป็นปิญหาสำคัญและพบ,บ่อย'ไนการ,บรรลุเป้า,หมายตาม,น'ไย,บายสำคัญเร่ง,ด้วน 
๔ มาตรการสำคัญ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว บัน

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงขอกำหนดให้มาตรการสำคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการ เป็นมาตรการเซิงรุก 
ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขป้ญหาการกระทำผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นป้ญหาสำคัญและพบบ่อย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกโดยให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

๑.มาตรการการใข้รถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๓. มาตรการกรจัดทำโครงการ'ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประขุม และสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่'วน'ได้ส่วน 

เสีย และประซาชน
ทั้งนี้โดยให้กำหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยทั้ง 

๔ มาตรการตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวิน ัยของเจ้าหน้าที่ร ัฐในสังกัด 
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ และหากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทาง 
อาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ีไ?)*'’ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕;๖๒

0  /
(นางสาวพิมพ์พรรณ์ บินโพร้ี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลว ัดโบสถ์
เรื่องมาตรการการรับของแถม

โดยท่ีเป็นการสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุฃท่ีสอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาดรัฐกรมบัญขีกลางและไม่ขัด 
กับเร่ืองผล'ประ,โย'ซน์ส่'วนตนและผล'ประ,เย'ซน์ส่'วน'รวมโรงพยาบาล'วัด'โบสถ์ จึงกำหนดมาตรการการ'รับ'!ของ!แถม!.ท่ือ!น้'นแนว'ทาง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีความระมัดระวังไมให้มีกรณีการแสวงหาผลปัระโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ดังน้ี

๑. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซ้ือจัดซื้อจ้างภายใต้พระราขบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติๆขอบเขตของงานหริอรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ัน

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ 
เสนอรายน้ันประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเน้นประโยชน์ต่อทางราชการ 
ก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้ 
หน่วยงานของรัฐลือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย่สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง•ของหน่วยงานของรัฐน้ันท้ังน้ีในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานชองรัฐต้องดำเนินการตรวจรันพัสดุ 
และให้น่าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ไ?ใ^ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

^ ะ)- -
(นางสาวพิมพ์พรรณ์ ปันโพธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
เร่ืองมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

โดย'ท่ีเป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ํา 
กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศ 
คณะกรรมการสวัสดิการช้าราชการข้าราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไชการจัดสวัสดิการในเซิงธุรกิจ ลงวันที ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการ 
จัดสวัสดิการลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ 
จัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ 
คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุฃท่ีจังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โรงพยาบาลวัด 
โบสถ์ จึงกำหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้มีความ 
ระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ดังน้ี

๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการชอง 
หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการของหน่วยงานน้ันไม่น้อยกว่า 
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการ ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดทำบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้ 
อนุกรรมการคนหน่ึงเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดข้ึนโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ 
สมาซิกสวัสติการเพ่ิอประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสติการท่ีทางราชการจัดให้แก่สมาซิกสวัสติการเป็นกรณีปกติหรือ 
เพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสติการเห็นสมควรจัดเพ่ิมข้ึน

๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังน้ี การออมทรัพย์ การให้คู้ 
เงิน การเคหะสงเคราะห็ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ การผีเกอาชีเพ่ือเสริม 
รายได้ การสงเคราะห์สมาซิกด้านอ่ืนๆ เช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บปวย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
ประ๓ทอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสติการเห็นสมควร

๔. การจัดสวัสดิการเซิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการก่อน 
๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมีเง่ือนไขการประชุม 

ใหญ่สามัญประจำปีตามท่ีกำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
จีงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย,ๆ งเคร่งครัด

ประกาศ ณ วัน,ท ี่ไ ^  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวพิมพ์พรรณี ปีนโ'พธ๋ึ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
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เร่ือง รายเงาน.การุกำกับติดตามแเละรายงาน.สรุป[ผลประกาศมาดรุก.'ไรป้องกันการุรับลิ.นบน.ทุกรูป]แนบไตรมา-ลุ 
ท่ี..๒.และ.ข.อ.อ.นญาตเผยแพร่-ทาง.พร.ช.5เปร.
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามหนังสือที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/ ร ' ลงวันท่ี 2 ^  ธันวาคม ๒๕๖๒ เรือง “มาตรการป้องกัน 
การรับสินบนทุกรูปแบบของ โรงพยาบาลวัดโบสถ์และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน” และตาม 
หนังสือ ท่ี พล พล ๐ ๖ ๓ ๒ . ๓ ๐ ๑ ลงวั นที ่ 3 ^  มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง “ เวียนแจ้งเผยแพร่ การกำหนด 
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ”โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการ 
แจ้งเวียนแก่ บุคลากรในกลุ่มงาน/งานต่างๆ ทุกคนของหน่วยงานและได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 
วัดโบสถ์ ตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน โโ/\ เรียบร้อยแล้ว น้ัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำกับติดตามผลการประกาศใฃ้มาตรการการป้องกันการรับสินบนๆ 
ดังกล่าว ขอรายงานสรุปผล ดังนี้

๑. ในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการรับสินบนทุกรูปแบบ ของผู้บริหาร 
และบุคลากรของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ได้จัดส่งแบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปี 
งบบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทาง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว
ทั่งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงาบฉบับนี้บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตาม 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว น - - '
( นางพนม พรหมเมศร์ ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นางสาวพิมพ์พรรณี ปีนโพธ) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กล่มงฺานนริหารทั่วโป1รุฒยาบาลวัดโบสถ์โทรศัพท์๐๕๕-๐๖๑๐๗๙ ต่อ.®๐๐
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เร่ือง รายงานกา'รุ.กำกับ.ติดตาม.และ.'รายงานสรุปผล'ประกา.ศุ.มาตุ.,ร.กา.ร:ป้องกันกา.รุ.รับ.สินบ.'พุทุกรป.แนมไตรมาส...ที่.๓ 
และฃออนณาต.เผยแพร่ทาง..ผร.ชุ.รุ!/6
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน 
การ‘ป้องกันการรับสินบน และให้มีการกำกับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ 
หน่วยงานกำหนด ตามกรอบการประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(1̂ /1ชุ6ก06 -  ธ356ชุ เก/6รูเๆ/V & "โ!'3กรชุ3โ6 ก๐/ /\ร5655กา6ก/ : โ8 ๑๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดัชนีซี 
วัดที่ ๘ และต้องรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด และ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตหน่วยงานเพื่อเปีนหลักฐาน น้ัน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ แล้วจึงขอสรุปผลการกำกับติดตาม ไตรมาสท่ี ๓ ดังนี้

๑. ม าต รก ารป ้อ งก ัน ก ารร ับ ส ิน บ น ก ารให ้แ ล ะร ับ ข อ งข ว ัญ แ ก ่ข ้าราช ก ารข ั้น ผ ู้ให ญ ่ห ร ือ  
ผู้บังคับบัญซาในเทศกาลปีใหม่

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ 
ของขวัญแก่ข้าราขการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการขั้น 
ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดได้ถูกต้องเป็นไปตาม 
พระราฃบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และ 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ บุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้แสดงความปรารถนา 
ดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร และอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ 
ของขวัญ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบ ิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ ไม่ได้ทำการหารายได้ในลักษณะ 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มีพฤติการณ์อันพึง 
เห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และ 
มาตรา ๑๗๓

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างชอง 

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท้ัง ๘ ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 

และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับ 
สินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค



๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำ 
โครงการผิกอบรม ศึกษาดูงานประขุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่กฎหมาย 
กำหนด

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และ 
แก ้ไขการกระทำผิดว ิน ัยของเจ ้าหน ้าท ี่ร ัฐรวมไปถึงการดำเน ินงานตามพระราชบ ัญญ ัต ิ พระราชกฤษฎีกา มติ 
คณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอื่นๆที่เกี่ยวช้องตางๆ ไม่พบว่ามีการกระทำความผิดที่ต้องดำเนินการ 
ทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา

๖. มาตรการรับของแถม
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท ี่ม ีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด ไม่ได้กระทำการขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม และกำขับให้พึงระมัดระวังไมให้มีกรณีแสวงหาผลประโยชน์

๗. มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ถือปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ว่าด้วย 

มาตรการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้นํ้า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น 
เพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการทั้ง ๕ ข้ออย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ 
ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ๆX^
( นางพนม พรหมเมศร์ ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

0 1  7
(นางสาวพิมพ์พรรณี บินโพร้ี) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราฃการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
ว ัน/เด ือน/ป&ี ฝ 'มกราคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการฟ้องกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชนผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน 
เทศกาลปีใหม่

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก่ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำ 
I โครงการปีกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่ 
I กฎหมายกำหนด

๖. มาตรการการรับชองแถม
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ในเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

รายละเอียดข้อมูล
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (เกโบรูก่บุ/ &

I ''โ'โลกรเวลโ6 ก๐/  /\556551าก6กI : โโ/เ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ขออนุญาตเผยแพร่ I 
หนวยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ของโรงพยาบาล I 
วัดโบสถ์

ในการนี้ จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพื่อให้บุคลากรสังกัด 
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ผ้รับผิดขอบการให้ข้อมล ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพนม พรหมเมศร์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัน'ท่ี?.?ไ'  เดือน..มกราคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๓..เดือน..มกราคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๓.. วันท..-?.ก'. เดือน..มกราคม... พ.ศ.......๒๕๖๓...

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป้นโพธ๋ึ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

I แดน 11กราคบ พ ศ ๒(*'๖๓

๔ ^  *

ผ้รับผิดขอบการนำข้อมลขึ้นเผยแพร่

(บายนครินทร์ เกตุวีระพงศ)์ ’

ตำแหน่ง บกว็เคฑะทนโยบาย '̂]
วันที่ไซื้.เด ือน..1ฟ!;. .̂:.........พ.ศ. )'ไ,.^ ห้^ฟ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในรา'ซการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราฃการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข 
ซื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วัน/เดือน/บีโ๒ 6 มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการฟ้องกัน 
การรับสินบนทุกรูปแบบไตรมาสที่ ๒ บน พ6เวร!!:6 ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑/  ลงวันที่มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ือง รายงานการกำกับ
ติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบไตรมาสที่ ๒ และขออนุญาต 
เผยแพร่ทาง ผ6เวร!!:6 รายละเอียดข้อมูล 
นกเร ภายนอก; ไม่มี

หมายเหตุ:................................................................................................................................................................

ผ้รับผิดขอบการให้ข้อมล ผู้อนุมัติรับรอง

^ ะ ) ' '
(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
ว ัน ท ี)ช ^, เดือน..มีนาคม... พ.ศ ๒๕๖๒...

ผ้รับผิดชอบการนำข้อมลขนเผยแพร่

(นายนครินทร์ เกตุวระพงศ์)
0 I 1411 4*114 1114*0น เน^(โ1*/**ตาแหนง............................... ........ .....7.7,....... โ .....I

วันที่.^..^.เดือน.'^.-.'1̂. -.......พ.ศ. ..
บกวิเคราะหนโยบายและแผน

.V.



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราซการบริหารส่วนภูมภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๔๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วัน/เดือน/ปี"^©ผ์ฤษภาคม ๒๕;๖๓
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการปีองกัน 
การรับสินบนทุกรูปแบบไตรมาสที่ ๓ บน ผ&เว5116 ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑เ/(เ'3  ลงวันที่^ฮ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เร่ือง รายงาน 
การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการปีองกันการรับสินบนทุกรูปแบบไตรมาสที่ ๓ และขอ 
อนุญาตเผยแพร่ทาง ผ6ชร116 รายละเอียดข้อมูล 
นก!5 ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:................................................................................................................................................................

ผ้รับผิดขอบการให้ข้อมล ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพนม พรหมเมศร์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันท ี่. ^ 3.0  เดือน..พฤษภาคม.. พ.ค. ..๒๕๖๓.. วันที่.'^1.,?. เดือน..พฤษภาคม... พ.ศ ๒๕๖๓...
ตำแหน่ง ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธ)

ผ้รับผิดขอบการนำข้อมลขนเผยแพร่V .   ̂ ๕

(นายนครินทร์ เกตุวีระพงศ์)
ตำแหน่ง......

ว ันท ี่!?.^

นกวีเคราะหนโยบายและแผน
เดือน....^.;^.:....... พ.ศ. ท ุ


