
 
                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ขออนุมัติ และให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สิน
บริจาค และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. 2561     

ลงวันที่  20 เมษายน 2561 
2. คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
3. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน

บริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
4. ผังขั้นตอนการรับบริจาคเงินสด, ครุภัณฑ์ และอาคารสิ่งก่อสร้าง  
5. บันทึกข้อความที่ ลพ 0032.301/พิเศษ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

เรื่องพิจารณา 
1) ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่อ้างถึง 
2) ขออนุมัติเผยแพร่บน website 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

             
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

อนุมัติ 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 



 
                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

เอกสารอ้างอิง 

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. 2561     
ลงวันที่  20 เมษายน 2561 

2. คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
3. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน

บริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
4. ผังขัน้ตอนการรับบริจาคเงินสด, ครุภัณฑ์ และอาคารสิ่งก่อสร้าง  

ข้อสั่งการ 
เพ่ือเป็นส่งเสริมให้มกีารด าเนินการเรื่องการรับบริจาคเงิน และทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบและ

ด้วยความโปร่งใส และเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค   ตามรายละเอียดเอกสารที่อ้างถึงที่แนบ
มานี ้

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และถือปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัด 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผังข้ันตอนการรับบริจาคเงิน โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน ผังข้ันตอนการรับบริจาครุภัณฑ์ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน

ช่ือผู้รบัผิดชอบ
1. จนท.การเงนิ

2. หวัหน้ากลุม่งาน

ผูป้ระสงคบ์รจิาคเงนิ ผูป้ระสงคบ์รจิาคครภุณัฑ์

- แจง้ความประสงค ์และวตัถุประสงคบ์รจิาคเงนิ/เขยีนใบบรจิาค - แจง้ความประสงค ์และวตัถุประสงคบ์รจิาคครภุณัฑ/์เขยีนใบบรจิาค

- แจง้ชื่อ สกุล ที่อยู่ และเลขที่เสยีภาษ ีหรอืเลจประจ าตวัประชาชน - แจง้ชื่อ สกุล ที่อยู่ และเลขที่เสยีภาษ ีหรอืเลจประจ าตวัประชาชน

- แจง้ช่องทางการบรจิาคเงนิ (เงนิสด, ผา่นบญัชเีงนิฝากธนาคาร - แจง้ช่องทางการบรจิาคเงนิ (เงนิสด, ผา่นบญัชเีงนิฝากธนาคาร

กรงุไทยจ ากดั สาขาลี ้ประเภทออมทรพัย์ ชื่อ "เงนิบรจิาค โรงพยาบาลลี้ กรงุไทยจ ากดั สาขาลี ้ประเภทออมทรพัย์ ชื่อ "เงนิบรจิาค โรงพยาบาลลี้

เลขที่บญัช ี670 - 0 - 77387 - 3 เลขที่บญัช ี670 - 0 - 77387 - 3

-หรือกรณีบริจาคครุภัณฑ์ แจ้งชอ่งทางการส่งมอบครุภัณฑ์

อนุมัติรับเงินบริจาค

1.ผอก. -พจิารณาการรับบริจาคเงิน อนุมัติรับบริจาคครุภัณฑ์

-พจิารณาการรับบริจาคครุภัณฑ์

งานการเงนิ

- รบัเงนิสด /ออกใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบอนุโมทนาบตัรในระบบ e-Donation งานพสัดุ

กรมสรรพกร -งานพสัดุประสานงานการเงนิออกใบอนุโมทนาบตัรในระบบ e-Donation

- ตรวจสอบ Book bank การรบัเงนิโอน / ออกใบเสรจ็รบัเงนิ/ ใบ กรมสรรพกร (แบบรบัเงนิบรจิาค + ใบส่งของ)

อนุโมทนาบตัร e-Dnation กรมสรรพกร -ส าเนาแบบใบบรจิาคใหง้านการเงนิเพือ่ประกอบการออกใบอนุโมทนา

- หนงัสอืตอบขอบคุณ/ ส่งใบเสรจ็รบัเงนิและใบอนุโมทนาบตัร - จดัท าทะเบยีนคุมเงนิบรจิาคทัว่ไป, บรจิาคตามวตัถุประสงค์

ใหผู้บ้รจิาค

- บรจิาค 500 บาท ขึ้นไปจะออกใบอนุโมทนาบตัรใหใ้นระบบ งานพสัดุ

e-Donation กรมสรรพกร -ส าเนาแบบใบบรจิาคใหง้านการบญัช ี+ ใบส่งของใหง้านบญัชี

- จดัท าทะเบยีนคุมเงนิบรจิาคทัว่ไป, บรจิาคตามวตัถุประสงค์ -จดัเกบ็ตน้ฉบบัแบบฟอรม์การบรจิาคครภุณัฑ์

ผูร้บัผดิชอบเงนิบรจิาคตามวตัถุประสงค์

- ประสานงานด าเนนิกจิกรรมตามวตัถุประสงค์ งานพสัดุ

- ประสานงานการจดัซือ้ จดัจา้งตามวตัถุประสงคบ์รจิาค - ด าเนนิการจดัซือ้ จดัจา้งตามวตัถุประสงค์

- ด าเนนิการบรหิารงานพสัดุตามระเบยีบ

งานพสัดุ งานการเงนิและบญัชี

- ด าเนนิการจดัซือ้ จดัจา้งตามวตัถุประสงค์ - จ่ายเงนิ (กรณบีรจิาคเงนิเพือ่ซือ้ครภุณัฑ)์ ตามวตัถุประสงค ์/

- ด าเนนิการบรหิารงานพสัดุตามระเบยีบ บนัทกึรบัครภุณัฑ์

- รายงานบญัชเีงนิบรจิาค

งานการเงนิและบญัชี - จดัท างบการเงนิบญัชเีงนิบรจิาค/ รายงานผูบ้งัคบับญัชา

- จ่ายเงนิตามวตัถุประสงค์ - รายงานบญัชเีงนิบรจิาค สสจ.ล าพนู ณ วนัสิ้นงบประจ าปี
- รายงานบญัชเีงนิบรจิาค

- จดัท างบการเงนิบญัชเีงนิบรจิาค/ รายงานผูบ้งัคบับญัชา การรบับริจาคอสงัหาริมทรพัย์

- รายงานบญัชเีงนิบรจิาค สสจ.ล าพนู ณ วนัสิ้นงบประจ าปี 1. การบรจิาคอสงัหารมิทรพัย์ตอ้งไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการบรจิาค
โรงพยาบาลลี ้ตามระเบยีบการรบับรจิาคกระทรวงสาธารณสุขปี 2561

2. ไดร้บัอนุมตัจิากปลดักระทรวงสาธารณสุข

การรบับริจาคครภุณัฑ์

1. จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลี้

2. ออกใบอนุโมทนาบตัรโดยงานพสัดุ

3. การด าเนนิการรบับรจิาคครภุณัฑใ์หเ้ป็นหน้าที่ของงานพสัดุในการ

ด าเนนิการรบับรจิาค
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    9 มกราคม 2563 
หัวข้อ     ขออนุมัติ และให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และ
ทรัพย์สินบริจาค และขออนุมัติเผยแพร่บน website  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. 2561     
ลงวันที่  20 เมษายน 2561 

2. คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 
2562 

3. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงิน
บริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

4. ผังขั้นตอนการรับบริจาคเงินสด, ครุภัณฑ์ และอาคารสิ่งก่อสร้าง  
5. บันทึกข้อความที่ ลพ 0032.301/พิเศษ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 9 มกราคม 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 

http://www.leehospital.org/


 


