
   
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอภูเรือ 

เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 

ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การ 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ .ศ. ๒๕44 ได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้  

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเรือ ต้องไม่รับ หรือถามนําถึงการรับ หรือประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว่นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 
ดังต่อไปนี้  

๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่ เหมาะสม        
ฐานะแห่งตน  

๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับ       
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่ง พ้นจากการ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี  

3. ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน 
โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ     
ให้ของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้  

4. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ   
ให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
และ เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติ 
ประเพณีนิยมและ ของขวัญชิ้นนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ 
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ ประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ 

ประกาศ ณ วันที่ 24  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

                                                                            

 
     (นายสมพร   อุ่นคํา) 

                            สาธารณสุขอําเภอภูเรือ 



   
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอภูเรือ 

เรื่อง แนวทางการดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ 

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข 
เรื่อง มาตรการปูองกับกันทุจริตและแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าทีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐๐ ลงวันที่ ๑« มกราคม ๒๕๒๐ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริต
ต่อหน้าที่ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็น
การส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานนั้น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ภูเรือ จึงได้กําหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม  และ ะตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอภูเรือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ภารกิจตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดและเพ่ิมเติมอีก 
๑ ภารกิจทั้งหมดประกอบด้วย 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือกําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ .ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด 

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ กําหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ดําเนินการตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้องบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการ ลายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๕๕ ลง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๒/            
ว. ๑๐๒๐๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 2ดวยการวายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๕ อย่างเคร่งครัด 

3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอภูเรือ กําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงานและ การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ กําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕6๐ อย่างเคร่งครัดและให้
ดําเนินงานภายใต้หลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไป
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง    
พ.ศ. ๒๕59 ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด          
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน   
ด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือ ปฏิบัติ
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ 

 
๕. การนําเครื่องมือ.../ 



๕. การน าเครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยให้ทุกฝ่าย/งาน     
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานดังนี้ 

- ให้ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานใน ๒ ประเด็นคือ 
การนําเครื่องมือ การนํา เครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืนๆ ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการจัดทําโครงการจัดทํา
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และโครงการรณรงค์ต่างๆ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทําแผนใน
การดําเนินงาน ดังกล่าว และรายงานผลการดําเนินงานแก่ผู้บริหารทุกไตรมาส 

- ในการประชุมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และการประชุมของแต่ละหน่วยงาน ให้มีวาระ        
การประชุม เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

- ให้ทุกหน่วยงานกําหนดกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจข้างต้นที่เกี่ยวข้อง 
- ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าฝุาย/หัวหน้าในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน

ของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
- ให้ทุกหน่วยงานนํากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในมาใช้ในการดําเนินงาน 
- กรณีพบว่ามีการกระทําผิดให้หัวหน้าฝุาย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการบริหารสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอภูเรือ ดําเนินการ ทางวินัยตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

                                                                            

 
     (นายสมพร   อุ่นคํา) 

                            สาธารณสุขอําเภอภูเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ  ต ำบลหนองบัว  อ ำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย          . 

ที ่ลย ๐๘๓๒/6                                           วันที ่  ๒๔   มิถุนำยน  ๒๕๖๒                       .                    

เรื่อง    รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการปูองกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ 

ตามท่ี  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ  ได้ดําเนินการตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบ  
ในการปูองกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื่อจัดจ้างของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ และ 
และประกาศแนวทางการดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ 
เพ่ือให้การดําเนินงานของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือโปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น 

ฝุายบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการ ตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบ  ในการปูองกันการ
รับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื่อจัดจ้างของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ และแบบรายงาน
มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจําปี 2562  มาเพ่ือทราบ          
และขออนุญาตให้นําประกาศฯ ขึ้นเผยแพร่บน สื่อสังคมออนไลน์ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตให้นํารายงานดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่ต่อไป 

 

       

                            
     (นายนิพนธ์   สารมะโน) 

                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

                                                                           อนุมัติ 

 
 
 

     (นายสมพร   อุ่นคํา) 
                            สาธารณสุขอําเภอภูเรือ 
 

 


