
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ                                   

ท่ี  พช 0032.301/ 2149 วันที่     2  มีนาคม   2563              

เร่ือง  ประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพร 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานท่ี ๑๑ ตัวชี้วัดท่ี 
๕๔ ดัชนีชี้วัดท่ี ๘ การรับสินบน กําหนดใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ปองกันการรับสินบน  ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment) ในสวนของ EB ๑๗ หนวยงานจะตองมีการกําหนดกรอบแนวทางในการปองกันการรับสินทุก
รูปแบบ และ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตหนวยงานในระบบ MITAS นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการ เสร็จเรียบรอยแลว โปรด
พิจารณาลงนามประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                                        
 
 
  (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

                         อนุมัติ/ลงนามแล 

 

 

       (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง  การใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญ หรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
_____________ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควร  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใหและรับของขวัญแก
ขาราชการชั้นผูใหญ หรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๔๐ 
ใหถือปฏิบัติวาขาราชการชั้นผูนอยพึงงดการใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่อง
ดวยในโอกาสเทศกาลวันข้ึนปใหมท่ีผานมา ขาราชการชั้นผูนอยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพ่ือจัดหาของขวัญใหแกขาราชการชั้นผูใหญ
หรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนการสรางทัศนคติท่ีไมถูกตอง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบในวงการราชการ และให
กําชับดูแลขาราชการในสังกัดใหประพฤติตนเก่ียวกับการเรี่ยไร และการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดใหถูกตอง
สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ  ท่ีเก่ียวของ 
  โรงพยาบาลวังโปง  จึงขอใหบุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงการราชการ โดยการสรางคานิยมมัธยัสถ และขอใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการ
แสดงความปรารถนาดี และดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี  กลาหาญท่ีจะสรางความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเหมาะท่ีควร เพ่ือขจัดปจจัย
อันมีสวนทําใหเกิดการทุจริต คอรรัปชัน สรางนิสัยและความคาดหวังผิด  ๆท่ีวาผูนอยตองดิ้นรนเพ่ือหาของขวัญใหผูใหญ การท่ี
จะพยายามคงไวซ่ึงกติกาเชนนี้ยอมเทากับเปนการรักษา“ระบบอุปถัมภ”ท่ีเปนสวนหนึ่งในสาเหตุแหงพฤติกรรมคอรรัปชัน ท่ี
กลายเปนมะเร็งรายในประเทศมาชานาน ท้ังนี้ ควรปลุกจิตสํานึกทัศนคติและพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีแสดงความยินดี หรือปรารถนาดี ควรสงเสริมใหใชบัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 
ท้ังนี้ ใหรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผูบังคับบัญชา และขาราชการชั้นผูใหญดวย 
  ๒. การเรี่ยไรในหมูขาราชการ หรือการใชเงินสวัสดิการใดๆของสวนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ  ใหเปนอันงด
โดยเด็ดขาด 
  ท้ังนี้   จึงขอเชิญชวนใหบุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงความปรารถนาดีตอกันในชวงเทศกาลปใหม 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลนแทนการใหของขวัญ และให
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย  
  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัด ท้ังนี้ ใหถือวาการฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เปนความผิด
วินัยอยางหนึ่งท้ังฝายผูรับและผูให 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี    2  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

                      (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                

                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    



 

 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

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

        ตามท่ี  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดขอใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
อยางเครงครัดแลว นั้น 

  โรงพยาบาลวังโปง จึงขอใหบุคคลากรในโรงพยาบาลวังโปง ถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ โดยหามไมใหหนวยงานท่ีทําการ
จัดซ้ือทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล การจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาตองใชงบประมาณแผนดินในการจัดซ้ือจัดจาง ถือวาเปน
การดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชนข้ึนจากการจัดซ้ือจัดจาง ตองจัด
ใหสวนลดสวนแถม ประโยชนดังกลาวตองตกแกประโยชนสาธารณะเชนกัน โดยหนวยงานท่ีจัดซ้ือจัดจาง ตอง
จัดใหสวนลดสวนแถมเปนราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณแผนดิน 

ท้ังนี้ การใหเงินแกเจาหนาท่ีของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเง่ือนไขแลกกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ผูใหมีความผิดฐานใหสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผูรับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการท่ีหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐเรียกเก็บผลประโยชนจากคูสัญญาท่ีทําการจัดซ้ือจัดจาง เปนความผิดฐานเรียกรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 

                          ประกาศ ณ วันท่ี   2  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 

                                               (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
                               นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
                                       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง  มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง 

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง 

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

  เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลวังโปง จึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในเรื่อง
ดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับ
ผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนําไปใช
ประโยชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กําหนด 
  ๓. กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางและผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใช อํานาจในตําแหนงหนา ท่ี ดําเนินโครงการท่ีเ อ้ือ
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและท่ีไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
  ๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน  

๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

๘. ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนให
หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจําทุกเดือน  

                             ประกาศ ณ วันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                                                                                                                                                   
                                                                  

                                                        (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
                                         นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
                                                ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง  มาตรการการปองกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 

                                          
_____________ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค
ของหนวยบริการ  พ.ศ.๒๕๖๑  โรงพยาบาลวังโปง จึงกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค  เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับผลประโยชน 
การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนําไปใชประโยชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

๑. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาคของหนวย
บริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุโดยใช
เงินบริจาคของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑  

๒.กรณีหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะดําเนินการจัดใหมีการเรี่ยไร หรือหนวยงานของรัฐเขา
ไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมี
สวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

๓.หากพบวามีการกระทําความผิดใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว และ
หากการกระทํานั้นมีมูลความผิด ใหดําเนินการทางวินัย  ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด ท้ังนี้ หากพบวาเปนการ
กระทําความผิดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนใหสงเรื่องใหหนวยงานท่ีมีอํานาจดําเนินการตามลําดับข้ันตอน 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

   ประกาศ ณ วันท่ี     2  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

                                               (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
                               นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                

                                       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริต และการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ  

ในโรงพยาบาลวังโปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
---------------------------------------- 

        ตามท่ี  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดออกประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือเปนการสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการ
บริหารราชการ โดยกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน ในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบ
ไดและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสําคัญเรงดวน ๔ มาตรการสําคัญ เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศดังกลาวอยางเครงครัดแลว นั้น  
  โรงพยาบาลวังโปง จึงขอกําหนดใหมาตรการสําคัญเรงดวน ๔ มาตรการ เปนมาตรการเชิงรุกใน
การปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได  และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย  ในโรงพยาบาลวังโปง   โดยใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 
ดังตอไปนี้ 

๑. มาตรการการใชรถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน 
๓. มาตรการกรจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
๑. เพ่ือสรางและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  
๓. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน

เสีย และประชาชน 
ท้ังนี้ โดยใหกําหนดเปนมาตรการของหนวยงานเพ่ือปองกันการทุจริตและการกระทําผิดวินัยท้ัง 

๔ มาตรการ ตามประกาศมาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ใน
โรงพยาบาลวังโปง และหากพบการกระทําความผิดจะตองดําเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทาง
อาญาอยางเครงครัดตอไป  

                        ประกาศ ณ วันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

                                                (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
                               นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                

                                       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    



 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง  มาตรการการรับของแถม                                          

_____________ 
 

  โดยท่ีเปนการสมควร  เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีสอดคลองกับคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไมขัด
กับเรื่องผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม โรงพยาบาลวังโปง จึงกําหนดมาตรการการรับของแถม  เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับผลประโยชนของหนวยงานใน
โรงพยาบาลวังโปง ดังนี้ 

๑. หนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดซ้ือจัดซ้ือจางภายใตพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้น 

๒. เม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามขอ ๑ จนไดผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกแลว หากผู
เสนอรายนั้นประสงคจะใหของแถมและหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการรับของแถมดังกลาวเปนประโยชนตอทางราชการ
ก็สามารถรับของแถมได โดยผูยื่นเสนอราคาจะตองมีหนังสือแสดงความจํานงในการบริจาคใหแกหนวยงานของรัฐ และให
หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
หรือระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานของรัฐนั้น ท้ังนี้ ในการรับของบริจาคดังกลาวหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตรวจรับพัสดุ 
และใหนําพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดวย 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     2   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 
                                               (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
                              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                

                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    



 

 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่อง  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล                                          
_____________ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา 
กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการ
จัดสวัสดิการ ลงวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม โรงพยาบาลวังโปง 
จึงกําหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐใหมีความ
ระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับผลประโยชนของหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง ดังนี้ 

๑. การจัดใหมีสวัสดิการภายในหนวยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการของ
หนวยงานเปนผูดําเนินการ ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานเปนประธานอนุกรรมการ และขาราชการของหนวยงานนั้น ไมนอยกวา
เจ็ดคนแตไมเกินสิบหาคนเปนอนุกรรมการ ใหอนุกรรมการคนหนึ่งซ่ึงมีความรูในการจัดทําบัญชีเปนเหรัญญิก และให
อนุกรรมการคนหนึ่งเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. การจัดสวัสดิการในหนวยงานจัดข้ึนโดยตองมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแก
สมาชิกสวัสดิการเพ่ือประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกสมาชิกสวัสดิการเปนกรณีปกติหรือ
เพ่ือประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมข้ึน 

๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดใหมีการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานไดดังนี้ การออมทรัพย การใหกู
เงิน การเคหะสงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห การกีฬาและนันทนาการ การใหบริการรานคาสวัสดิการ การฝกอาชีเพ่ือเสริม
รายได  การสงเคราะหสมาชิกดานอ่ืน  ๆเชน ผูประสบภัย ผูเจ็บปวย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการ
ประเภทอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการกอน 
  ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการตองออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานโดยตองมีเง่ือนไขการประชุม
ใหญสามัญประจําปตามท่ีกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

      ประกาศ ณ  วันท่ี   2  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
            (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
     นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 
 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว4     วันท่ี          2    มีนาคม   ๒๕๖3                     

เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง การใหและรับของขวัญของขาราชการชั้นผูใหญ 

           หรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตาง ๆ พุทธศักราช 2563                                                         

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว729 ลงวันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง การใหและรับของขวัญของ
ขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตาง ๆ พุทธศักราช 2563     นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 
  (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว5     วันท่ี       2    มีนาคม   ๒๕๖3                      
เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการ

เบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 
  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว730 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ    นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 
    (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       
 

  



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว6     วันท่ี       2     มีนาคม   ๒๕๖3                     

เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัด 

            จางและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบูรณ 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 
  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว731 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการจัดซ้ือจัดจางและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ   นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 
    (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       
 

  



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว7     วันท่ี          2   มีนาคม   ๒๕๖3                     

เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการการรับของแถม  

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 
  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว734 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการการรับของแถม นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 
    (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       
 

  



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว8     วันท่ี       2   มีนาคม   ๒๕๖3                      

เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการ 

           กระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ 4 มาตรการ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ  
           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว733 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต 
และแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ 4 มาตรการ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 

    (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       

 

  



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว9     วันท่ี         2     มีนาคม   ๒๕๖3                     

เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนเงินบริจาคและ 

           ทรัพยสินบริจาค 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว732 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตราการปองกันการรับสินบน
เงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 

    (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       

 

  



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-๗๕๘๒๒๔-๖ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ว10     วันท่ี       2    มีนาคม   ๒๕๖3                     

เรื่อง   ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการการจัดสวสัดิการภายในของสถานพยาบาล 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง, หัวหนาฝาย,หวัหนากลุมงานทุกกลุมงาน 

  ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช ๐๐๓๒.๐๑๑/ว735 ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 ขอสงประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการ
ภายในของสถานพยาบาล นั้น                      

   เพ่ือใหการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอแจงเวียนประกาศฯ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 
    (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       

 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ  โทรศัพท  056786452-4 

ท่ี  พช 0032.301/ 2318 วันที่    9  มีนาคม   2563   

เรื่อง   รายงานผลการดําเนนิงานตามกรอบแนวทางการปองกันการรับสินบน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

  ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปง  โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปองกันการ
รับสินบนทุกรูปแบบ ตามดัชนีชี้วัดท่ี 8 การรับสินบน กําหนดใหหนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการปองกันการรับสินบน และใหมีการกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการปองกัน
การรับสินบน นั้น 

  ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดดําเนินการกํากับติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางในการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบแลวขอเรียนใหทราบวาอยูระหวางการ
ดําเนินงานตามมาตรการ การวางระบบในการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ซ่ึงคาดวาจะสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานใน ไตรมาสท่ี 3 ตอไปได    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
 
 

   (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง)       
           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
              
 
 
          (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
             นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 

 

 

                                                  



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป....4 มีนาคม  ๒๕๖๓ 
หัวขอ  ประกาศมาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - มาตรการการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญ 

         - มาตรการการปองกันการรับสินบนการเบิกจายยา 

         - มาตรการการปองกันการรับสินบนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
         - มาตรการการปองกันการรับสินบนทรัพยสินบริจาค 

         - มาตรการการปองกันการรับสินบนการปองกันการทุจริต 

         - มาตรการการปองกันการรับสินบนการรับของแถม 

         - มาตรการการปองกันการรับสินบนการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 

 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   หมายเหตุ............................................................................................................................................. 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                           ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                               นิธินันท  สกุลทอง                                                                                                                                                                         
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ             ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี...4.....เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖3  วันท่ี... 4.....เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖3 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

นายปราโมทย นรายศ 
 (..นายปราโมทย นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี  4.....เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖3 
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