
 

      
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
------------------------------ 

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญั ติไว้ ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้า ท่ีของรั ฐจะรับทรัพย์ สินไ ด้                 
เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ          
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใด      
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์ สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ”          
ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย  
หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว 
จะท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกัน     
ไม่ใหม้ีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของภาครัฐได้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  ตระหนักและมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส    
ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน            
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น    
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุ รกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น          
ท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด        
ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบั ติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินห รือประโยชน์อื่นใด          
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

2/ เจ้าหน้าท่ี... 
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา          
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์    
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่  เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ          
พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง          
เร่ือง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
(ภาคผนวก) 

2. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ของข้าราชการ เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบ
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
   2.1 ผลักดันให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(Rational Drug Use หรือ RDU) 
   2.2 ให้กรมบัญชีกลางท าหน้าท่ีเป็นศูนย์ข้อมูลการโดยจัดให้มีมาตรการควบคุมการ
ใช้จ่ายในการเบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยนอก หากการรักษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้กรมบัญชีกลางท าการ
ตรวจสอบโดยละเอียด และให้น าเทคโนโลยีของระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตประยุกต์ใช้กับระบบ 
   2.3 ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน ท้ังในระบบสถานพยาบาลและ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
   2.4 ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์    
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์(public sector)    
หากเกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์
สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
   ดังนั้น การน าส่วนลดส่วนแถมท่ีเกิดการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น
ท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะท่ีเป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ หรือกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรงท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการกระท าท่ีผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้ อจัดจ้างและเป็นการ
กระท าผิดกฎหมาย 
           3/ท้ังนี้... 
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   ท้ังนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือกองทุนอื่นใดท่ีมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/5 ผู้รับมีความผิดฐานรับ
สินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 

การท่ีหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีท าการจัดซื้อ      
จัดจ้างเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149   
   ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  -   เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้ดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก) 
  -   ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ จัดท าแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีเปิดเผย ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 
  3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่ามีการ
เรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่ อพิจารณาใช้
มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายท้ังทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว  

4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
     ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือ 

จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย   
ให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ ค่าท่ีพัก
ในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการ
จัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร
หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

4.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน  พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้
ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

 
4/การรับ...   
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4.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

4.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า  
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

4.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุข ได้แก่ 
 5.1 มาตรการการใช้รถราชการ  (ภาคผนวก) 
 5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (ภาคผนวก) 
 5.3 มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา (ภาคผนวก) 
 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ (ภาคผนวก) 
6. มาตรการการรับของแถม เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยัง

มีประเด็นข้อสงสัยถึงแรวทางการปฏิบัติกรณีการรับของแถม ดังนั้น เพื่อให้การรับของแถมของหน่วยงานของ
รัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (6) 
ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.1 หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และ
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ ท้ังนี้ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

 6.2 เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ท่ีจะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
การรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี
หนังสือแสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ท้ังนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตรวจรับ
พัสดุ และให้น าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย 

7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล  ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก) 
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หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  มอบหมายให้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นผู้รับผิดชอบ

ในการรับแบบรายงานฯ การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน   ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงาน
ข้อมูลใหส้าธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  โดยให้รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 
 

 การติดตามประเมินผล 
 ให้หน่วยงานในสังกัด และหรือกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ให้รายงานสรุปผลตามมาตรการป้องกันการรับ
สินบน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้
นายแพทย์สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  โดยให้รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน  
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี   ๒๗   ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

                                                                     (นางพรศรี   สิงคะปะ) 
                                                                   สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101  

ที่     พร ๐๐๓๒.๐01 /                                 วันที่           มกราคม 2563 

เรื่อง  โปรดลงนามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
  ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีแผน/โครงการ ตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Intergity Transparency Assessment  : ITA) โดยส่วนของดัชนีช้ีวัดความโปร่งใส       
ซึ่งกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการ     
รับสินบนของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นั้น 

  เพื่อให้การด าเนินงานตามประกาศ ฯ ตามมาตรการดังกล่าว ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน จึงได้จัดท าประกาศฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ ดังกล่าวต่อไป 
 

 

 

                                           (นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์) 
                                        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่     พร ๐๐๓๒.๐๐1 /                                 วันที่           มกราคม 2563  

เรื่อง  ขออนุญาตน าประกาศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบนขึ้นเว็บไซต์  
       ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

                ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดท าประกาศส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
นั้น 
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขออนุญาตน าประกาศ ฯ 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

                                           (นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์) 
                                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 

เรียน นายแทพย์สาธารณสุขจังหวัแพร่ 

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่     พร ๐๐๓๒.๐๐1 /                                 วันที่            มกราคม  2563  

เรื่อง  ส่งประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  
       ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
        หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ทุกกลุ่มงาน 

                ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดท าประกาศส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
นั้น 
 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอส่งประกาศ ฯ เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่     พร ๐๐๓๒.๐๐1 /                                 วันที่           มกราคม 2563  

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันรับสินบนและขออนุญาตน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สสจ.แพร่ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

                ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับ
สินบน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม นั้น 
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้สรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรการฯ ดังกล่าว ต้ังแต่  1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2562 ว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรค  ในการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขออนุมัติน าข้อมูลดังกล่าวขึ้นเว็ปไซต์ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

 

                                           (นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์) 
                                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 

เรียน นายแทพย์สาธารณสุขจังหวัแพร่ 

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 


