
 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

เร่ือง มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนการใหแ้ละรบัของขวญั แก่ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ 
หรอืผูบ้งัคบับญัชา ในโอกาสต่างๆ 

…………………………………………………………….…… 

  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔๓ และ
ระเบยีนส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หน้าทรีฐั พ.ศ.๒๕๔๔ ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการใหห้รอืรบัของขวญัและผลประโยชน์ของเจา้หน้าทีร่ฐัไว้ 

  ๑.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ต้องไม่รับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรพัย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรบัของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ดงัต่อไปนี้  

      ๑.๑ การรบัของขวญัหรือประโยชน์ จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่
เหมาะสมฐานะแห่งตน  

      ๑.๒ การรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมใิช่ญาติที่มมีูลค่าใน
การรบัจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 

  ๒.หลกัเกณฑ์การรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดตามขอ้ ๑ให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
ในสงักดัมาแลว้ไม่ถงึ ๒ ปี ดว้ย 

  ๓.ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลในครอบครวัของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญ
ตามปกติประเพณีนิยมนัน้  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัให้ของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดที่มมีูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐
บาท มไิด ้

/๔.หา้มขา้ราชการ... 
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๔.ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และ
โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลในครอบครวัของ
ตนรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการและ
ของขวญัชิน้นัน้มรีาคาหรอืมลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท  

๕.ควรใชบ้ตัรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใชบ้ตัรแสดงความยนิดแีทนการ
ให้ของขวญัเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎระเบยีบ อกีทัง้เพื่อประโยชน์ในการเสรมิสรา้ง
ทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และ
โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลในสงักดั 

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๗ เดอืนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 

สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง มาตรการป้องกนัการรบัสินบนการให้และรบัของขวญั แก่ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ 
หรือผู้บงัคบับญัชา ในโอกาสต่างๆ 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 

            มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนการใหแ้ละรบัของขวญั แก่ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่หรอื
ผูบ้งัคบับญัชา ในโอกาสต่างๆและปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี

หมายเหตุ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 

 

                                                                                                                      
              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
                                            

                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 
 

                                                
                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

http://www.maethahealth.com/


 
 



 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทะ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

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

   ดว้ยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะมคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารราชการอย่างซื่อสตัย ์

สุจรติตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่สงัคมและใหค้วามส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติ

ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างอาจก่อใหเ้กดิความเสี่ยงจากการเกดิขอ้สงสยัว่ามกีารทุจรติโดย

การรบัสินบนหรือไม่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการ

ป้องกนัการรบัสนิบนในการจดัซื้อจดัจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัใินการจดัซื้อจดัจ้างของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสงักดั เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต 

ตรวจสอบได ้โดยมมีาตรก าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

๑. ยดึถอืกฎหมาย กฎระเบยีบปฏบิตัขิองราชการอย่างเคร่งครดั 

๒. วางตวัเป็นกลางในการด าเนินการเกีย่วกบัพสัดุ 

๓. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยจติส านกึและความโปร่งใสสามารถใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

๔. ค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูก

ตอ้งยุตธิรรมและความสมเหตุสมผลประกอบดว้ย 

๕. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรพัย์สนิของหน่วยงานอย่างประหยดั คุ้มค่าเกิด

ประโยชน์ 

   สงูสุด 

๖. ไม่เรยีก รบั ยอมรบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/ออ้มจากผูข้าย ผูร้บั

จา้ง ผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทางราชการเกีย่วกบัการพสัดุเพือ่ตนเอง/ผูอ้ื่น  

   โดยมชิอบ 

๗. ไม่น าความสมัพนัธส์ว่นตวัมาประกอบการใชดุ้ลพนิิจในการปฏบิตัหิน้าที ่

๘. ไม่ใหข้อ้มลูภายในทีเ่ป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง/พวกพอ้งของตน 

๙. ปฏบิตัติ่อผู้ขาย ผู้รบัจ้าง ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่มนีิตสิมัพนัธ์กบัทางราชการเกี่ยวกบั

การพสัดุผูร้อ้งเรยีนรอ้งทุกขด์ว้ยความเป็นธรรม เอื้อเฟ้ือ มนี ้าใจ แต่ตอ้งไม่เป็นปฏปัิกษ์

ต่อการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

…/๑๐.ผูบ้งัคบับญัชา... 
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๑๐. ผูบ้งัคบับญัชาดา้นพสัดุพงึควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชบัใหผู้ป้ฏบิตังิานประพฤติ

ปฏบิตัติามกฎระเบียบอย่างเคร่งครดั กรณีพบว่ามกีารประพฤตปิฏิบัตไิม่เป็นไปตาม

กฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ให้รายงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ผ่าน

ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้โดยทนัทเีพื่อพจิารณาแก้ไข ยกเว้น หรอืด าเนินการอื่นที่

เหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความถูกตอ้งและเป็นธรรม 

๑๑. หากผูบ้งัคบับญัชาดา้นพสัดุเหน็ว่ามกีารทุจรติหรอืกล่าวหาว่ามกีารรบัสนิบนใหร้บี 

ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจดัท ารายงานเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอ ผ่าน

ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ขึ้นไปเพื่อด าเนินการสอบขอ้เท็จจรงิหรอื  ด าเนินการทาง

วนิยัโดยทนัท ี
 

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๗  เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 
 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 

            มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและปรากฏการขออนุญาตน า

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 

Link ภายนอก : ไม่ม ี

หมายเหตุ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 

 

                                                                                                                      

              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 

      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

                                            

                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 

                                                

                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 

                  นกัวชิาการสาธารณสุข 

                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

http://www.maethahealth.com/


 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทะ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนในกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง 

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

   ดว้ยส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ มคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารราชการอย่างซื่อสตัย ์

สุจรติตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่สงัคมและให้ความส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติ

ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการจดัซื้อจดัจา้งอาจก่อให้เกดิความเสี่ยงจากการเกดิขอ้สงสยัว่ามกีารทุจรติโดย

การรบัสินบนหรอืไม่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จึงได้ก าหนดมาตรการบรหิารงานด้านการ

ป้องกนัการรบัสนิบนในการจดัซื้อจดัจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัใินการจดัซื้อจดัจ้างของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ   แม่ทะและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดั เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจรติ 

ตรวจสอบได ้โดยมมีาตรก าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

๑. ยดึถอืกฎหมาย กฎระเบยีบปฏบิตัขิองราชการอย่างเคร่งครดั 

๒. วางตวัเป็นกลางในการด าเนินการเกีย่วกบัพสัดุ 

๓. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยจติส านกึและความโปร่งใสสามารถใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

๔. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูก

ตอ้งยุตธิรรมและความสมเหตุสมผลประกอบดว้ย 

๕. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรพัย์สินของหน่วยงานอย่างประหยดั คุ้มค่าเกิด

ประโยชน์สงูสุด 

๖. ไม่เรยีก รบั ยอมรบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/ออ้มจากผูข้าย ผูร้บั

จา้ง ผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทางราชการเกีย่วกบัการพสัดุเพือ่ตนเอง/ผูอ้ื่น  

โดยมชิอบ 

๗. ไม่น าความสมัพนัธส์ว่นตวัมาประกอบการใชดุ้ลพนิิจในการปฏบิตัหิน้าที ่

๘. ไม่ใหข้อ้มลูภายในทีเ่ป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง/พวกพอ้งของตน 

๙. ปฏิบตัิต่อผู้ขาย ผู้รบัจ้าง ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่มนีิติสมัพนัธ์กบัทางราชการเกี่ยวกบั

การพสัดุผูร้อ้งเรยีนรอ้งทุกขด์ว้ยความเป็นธรรม เอือ้เฟ้ือ มนี ้าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏปัิกษ์

ต่อการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

/๑๐.ผูบ้งัคบับญัชา... 
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๑๐. ผูบ้งัคบับญัชาดา้นพสัดุพงึควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชบัให้ผูป้ฏบิตังิานประพฤติ

ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั กรณีพบว่ามกีารประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตาม

กฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง ให้รายงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ผ่ าน

ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้โดยทนัทีเพื่อพจิารณาแก้ไข ยกเว้น หรอืด าเนินการอื่นที่

เหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความถูกตอ้งและเป็นธรรม 

11. หากผูบ้งัคบับญัชาดา้นพสัดุเหน็ว่ามกีารทุจรติหรอืกล่าวหาว่ามกีารรบัสนิบนใหร้บี 

 ด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และจดัท ารายงานเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอ  

 ผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ขึน้ไปเพือ่ด าเนินการสอบขอ้เทจ็จรงิหรอืด าเนินการ 

 ทางวนิยัโดยทนัท ี
 

ประกาศ ณ วนัที ่ ๑๗ เดอืนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 

สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง มาตรการป้องกนัการรบัสินบนในกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 

           มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและปรากฏการขออนุญาตน า

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 

Link ภายนอก : ไม่ม ี

หมายเหตุ : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                  ผู้อนุมติัรบัรอง                                                   

 

                                                                                                                      

              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 

      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
 

                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 

                                                

                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 

                  นกัวชิาการสาธารณสุข 

                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

 

http://www.maethahealth.com/


 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทะ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนประเดน็การรบับรจิาคและทรพัยส์นิบรจิาค 

………………………………………………………………. 
  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเป็นนโยบายสำคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๒. บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ หรือประโยชน์ของ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
  ๓. บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะ
ทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่
กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
  ๔. เมื่ อผู้ ใดพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
แม่ทะทันท ี
  ๕.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธ
การรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

   
 
 
 
 
 

.../๖.สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง… 
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         ๖.สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชน
การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอ่ืนใดที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ จึง
ประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่๑๗ เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 



แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภมิูภาค 
สานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการรบัสินบนประเดน็การรบับริจาคและทรพัยสิ์นบริจาค 

………………………………………………………………. 
 

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัสานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            มาตรการป้องกนัการรบัสนิบนประเดน็การรบับรจิาคและทรพัยส์นิบรจิาคและปรากฏการขอ
อนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
 

http://www.maethahealth.com/


 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทะ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการทุจรติ และแกไ้ขการกระท าผดิวนิยัของเจา้หน้าทีร่ฐัในสงักดั 

    ------------------------------------------------------- 
  ดว้ยส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายส าคญัเร่งด่วนหรอืภารกจิที่
ได้รบัมอบหมายเป็นพเิศษในการป้องกนัการทุจรติ การบรหิารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผดิวนิัยของเจ้าหน้าที่รฐัที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสรมิสร้างให้
เจา้หน้าทีร่ฐัในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข มพีฤตกิรรมซื่อสตัยแ์ละป้องกนัการเกดิปัญหา
การทุจรติและการกระท าผดิวนิัยของเจา้หน้าทีข่องรฐัเชงิรุก โดยมมีาตรการตามปัญหาส าคญัที่พบบ่อย 
๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบกิค่าตอบแทน (๓) มาตรการ
จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา (๔) มาตรการจดัหาพสัดุ เพื่อให้การปฏบิตัิ
ตามประกาศดงักล่าวเป็นอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
จึงออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะเพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  ถอืปฏบิตั ิดงันี้ 
 

  ๑. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
    ๑ .๑  การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิม่เตมิ และระเบยีบส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การใช้ การเก็บรกัษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ. 
2526 โดยเคร่งครดั 
    ๑.๒ การเกบ็รกัษารถราชการ ใหเ้กบ็ในสถานทีเ่กบ็ หรอืบรเิวณของสว่นกลางราชการ
เท่านัน้และหากมเีหตุจ าเป็นไม่มสีถานที่เก็บที่ปลอดภยั หรอืมรีาชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบนัทกึ
ขออนุญาตหวัหน้าสว่นราชการเป็นการชัว่คราว หรอืเป็นครัง้คราว 
    ๑.๓ หา้มขา้ราชการหรอืบุคลากรน ารถราชการไปใชใ้นกจิธุระส่วนตวั หรอืใหบุ้คคลอื่น
น าไปใช้ ทัง้ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรอืนอกสถานที่ปฏบิตังิาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่
เหมาะสมหรอืไม่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการ 

 
 
 
 
 
 

    
.../๑.๔ ใหผู้บ้งัคบับญัชา.. 
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 ๑.๔ ให้ผู้บงัคบับญัชา ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบกิจ่ายค่าเชื้อเพลงิ ค่า

ซ่อมบ ารุงโดยมกีระบวนการตรวจสอบ รบัรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบโดย
เคร่งครดั 

  ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
    ๒.๑ ใหจ้ดัท าคู่มอื มาตรฐาน และกระบวนการปฏบิตังิานในกลุ่มงานและโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  ให้เป็นไปตามระเบยีบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ 
    ๒.๒ ให้กลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ  มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรบัรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และ
เป้าประสงค ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบยีบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบยีบเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้ง และชดัเจน 
    ๒ .๓ ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประ เมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิก จ่าย
งบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบรหิารจดัการ และการพฒันามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. มาตรการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโดยมี
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
    ๓.๑ จดัท าโครงการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน ประชุมและสมัมนาต่างๆ ใหม้เีป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและ
พฒันางานของหน่วยงานหรอืองคก์รอย่างชดัเจน 
    ๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจรงิ ทัง้
ด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจดัการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง 
    ๓.๓ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนิน
โครงการ โดยมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่ยเสยีในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 
   

๔. มาตรการจดัหาพสัด ุโดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
  ๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจดัจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรอืกจิกรรมพฒันาต่างๆ ก่อนด าเนินการจดัหา ทัง้ในหน่วยงาน หรอืสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ๔.๒ มีการตรวจรบั ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือ
ประมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวตัถุประสงค์โครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
 

…/๔.๓ มกีระบวนการ… 
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  ๔.๓ มกีระบวนการป้องกนั ตรวจสอบ และการด าเนินการ การมผีลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรอืการเอื้อประโยชน์ของเจา้หน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาพสัดุ กบัผูร้บัจา้ง ผูข้ายและ/หรอื ผูม้คีวาม
เกีย่วขอ้งในประโยชน์ดงักล่าว 
  ให้ทุกกลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ในสงักดัส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ  แม่ทะ พฒันาระบบ ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงาน รวมทัง้การสรา้งการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรยีนปัญหา เพื่อการ
ป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้  พร้อมสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดั ต่อส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ทุก  ๓  เดอืน 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๗  เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกนัการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรฐัในสงักดั 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            มาตรการป้องกนัการทุจรติ และแกไ้ขการกระท าผดิวนิัยของเจา้หน้าทีร่ฐัในสงักดัและปรากฏ
การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
                                            
                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

 

http://www.maethahealth.com/


 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแม่ทะ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัการทุจรติ และแกไ้ขการกระท าผดิวนิยัของเจา้หน้าทีร่ฐัในสงักดั 

    ------------------------------------------------------- 
  ดว้ยส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายส าคญัเร่งด่วนหรอืภารกจิที่
ได้รบัมอบหมายเป็นพเิศษในการป้องกนัการทุจรติ การบรหิารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผดิวนิัยของเจ้าหน้าที่รฐัที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสรมิสร้างให้
เจา้หน้าทีร่ฐัในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข มพีฤตกิรรมซื่อสตัยแ์ละป้องกนัการเกดิปัญหา
การทุจรติและการกระท าผดิวนิัยของเจา้หน้าทีข่องรฐัเชงิรุก โดยมมีาตรการตามปัญหาส าคญัที่พบบ่อย 
๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบกิค่าตอบแทน (๓) มาตรการ
จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา (๔) มาตรการจดัหาพสัดุ เพื่อให้การปฏบิตัิ
ตามประกาศดงักล่าวเป็นอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
จึงออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะเพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  ถอืปฏบิตั ิดงันี้ 
 

  ๑. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
    ๑ .๑  การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิม่เตมิ และระเบยีบส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การใช้ การเก็บรกัษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ. 
2526 โดยเคร่งครดั 
    ๑.๒ การเกบ็รกัษารถราชการ ใหเ้กบ็ในสถานทีเ่กบ็ หรอืบรเิวณของสว่นกลางราชการ
เท่านัน้และหากมเีหตุจ าเป็นไม่มสีถานที่เก็บที่ปลอดภยั หรอืมรีาชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบนัทกึ
ขออนุญาตหวัหน้าสว่นราชการเป็นการชัว่คราว หรอืเป็นครัง้คราว 
    ๑.๓ หา้มขา้ราชการหรอืบุคลากรน ารถราชการไปใชใ้นกจิธุระส่วนตวั หรอืใหบุ้คคลอื่น
น าไปใช้ ทัง้ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรอืนอกสถานที่ปฏบิตังิาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่
เหมาะสมหรอืไม่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการ 

 
 
 
 
 
 

    
.../๑.๔ ใหผู้บ้งัคบับญัชา.. 
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 ๑.๔ ให้ผู้บงัคบับญัชา ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบกิจ่ายค่าเชื้อเพลงิ ค่า

ซ่อมบ ารุงโดยมกีระบวนการตรวจสอบ รบัรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบโดย
เคร่งครดั 

  ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
    ๒.๑ ใหจ้ดัท าคู่มอื มาตรฐาน และกระบวนการปฏบิตังิานในกลุ่มงานและโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  ให้เป็นไปตามระเบยีบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ 
    ๒.๒ ให้กลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดัส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ  มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรบัรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และ
เป้าประสงค ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบยีบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบยีบเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้ง และชดัเจน 
    ๒ .๓ ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประ เมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิก จ่าย
งบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบรหิารจดัการ และการพฒันามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. มาตรการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโดยมี
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
    ๓.๑ จดัท าโครงการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน ประชุมและสมัมนาต่างๆ ใหม้เีป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและ
พฒันางานของหน่วยงานหรอืองคก์รอย่างชดัเจน 
    ๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจรงิ ทัง้
ด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจดัการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง 
    ๓.๓ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนิน
โครงการ โดยมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่ยเสยีในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 
   

๔. มาตรการจดัหาพสัด ุโดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
  ๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจดัจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรอืกจิกรรมพฒันาต่างๆ ก่อนด าเนินการจดัหา ทัง้ในหน่วยงาน หรอืสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ๔.๒ มีการตรวจรบั ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือ
ประมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวตัถุประสงค์โครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
 

…/๔.๓ มกีระบวนการ… 
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  ๔.๓ มกีระบวนการป้องกนั ตรวจสอบ และการด าเนินการ การมผีลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรอืการเอื้อประโยชน์ของเจา้หน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาพสัดุ กบัผูร้บัจา้ง ผูข้ายและ/หรอื ผูม้คีวาม
เกีย่วขอ้งในประโยชน์ดงักล่าว 
  ให้ทุกกลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ในสงักดัส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ  แม่ทะ พฒันาระบบ ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงาน รวมทัง้การสรา้งการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรยีนปัญหา เพื่อการ
ป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้  พร้อมสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดั ต่อส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ทุก  ๓  เดอืน 
 

ประกาศ ณ วนัที ่๑๗  เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกนัการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรฐัในสงักดั 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            มาตรการป้องกนัการทุจรติ และแกไ้ขการกระท าผดิวนิัยของเจา้หน้าทีร่ฐัในสงักดัและปรากฏ
การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
                                            
                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
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ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
เร่ือง มาตรการการรบัสว่นของแถมพเิศษ สว่นชดเชย สว่นสนบัสนุน หรอืสว่นอื่นใด 

    ------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้การปฏิบัติในการรับของแถม สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ มีกลไกในการป้องกันการรบัสินบน จึงก าหนด
มาตรการการรบัของแถมโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสอื ด่วนที่สุด สธ ๐๒๑๗.๐๑/๔๕๓๗ ลงวนัที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏบิตัใินการรบัส่วนของแถมพเิศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรอืส่วน
อื่นใดเพิม่เตมิจากทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นขอบเขตของงาน หรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุ ของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตัติามมาตรการที่
ก าหนด แนบทา้ยประกาศนี้ 
 

  ทัง้นี้ใหถ้อืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามระเบยีบและค าสัง่แนบมาพรอ้มนี้ 
 

 
ประกาศ ณ วนัที ่๑๗  เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการการรบัส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด 

 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงานมกีารก าหนดมาตราการและระบบในการป้องกนัการรบัสนิบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            มาตรการการรบัส่วนของแถมพเิศษ สว่นชดเชย สว่นสนบัสนุน หรอืสว่นอื่นใดและปรากฏการ
ขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
              (นาง สุมล เจตะภยั)                                                   (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
      นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
            ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
                                            
                                           ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                (นาย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิาการสาธารณสุข 
                                                  ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
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    บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จงัหวดัล ำปำง   โทร ๐๕๔-๒๘๙๔๐๒ 
ท่ี  ลป ๐๖๓๒ / ๗๙              วนัที ่ ๑๗  เดอืน  กุมภำพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เร่ือง ชีแ้จงมำตรกำรกำรจดัสวสัดกิำรภำยในสถำนพยำบำล 

 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
 

  ตำมที่กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำร กลไกและระบบในกำรป้องกนักำรบัสนิบน ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  และได้สัง่กำรให้บุคลำกรใน
สังกัดด ำเนินกำรตำมมำตรกำร กลไกและระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  ทุกรูปแบบ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ขอชี้แจงว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะไม่มีการจดัสวสัดิการภายใน
สถานพยาบาล 
    

  จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ 
 

                                               

                                                (นำงสุมล  เจตะภยั) 
                                                  นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                                                                                 -ทราบ  
  

                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทฉิลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ช้ีแจงมาตรการการจดัสวสัดิการภายในสถานพยาบาล 

 

 
 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๑๗  กุมภำพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงำนมกีำรก ำหนดมำตรำกำรและระบบในกำรป้องกนักำรรบัสนิบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
           ชีแ้จงมำตรกำรกำรจดัสวสัดกิำรภำยในสถำนพยำบำลและปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องหน่วยงำน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
              (นำง สุมล เจตะภยั)                                                   (นำยศุภฤกษ์  ทฉิลำด) 
      นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                          สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
            ๑๗  กุมภำพนัธ ์ ๒๕๖๕                                               ๑๗  กุมภำพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
                                            
                                           ผูร้บัผดิชอบกำรน ำขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                (นำย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิำกำรสำธำรณสุข 
                                                  ๑๗  กุมภำพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
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