
บนทกฃอความ
ส ่ว น ร าช ก าร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๕-๒๒ ต่อ ๑๐๑ 
VI ตง ๐๐๓๒.๐๑/ rV  ว ัน ท ี่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และขออนุญาต 

เผยแพร่ประกาศฯ บนเว็บไซต์
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑. เรื่องเดิม
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปสัดกระทรวงสาธารณสุข ราซการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and  T ransparency A ssessm ent ะ MOPT ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ภายใต ้แนวคิด “ เป ีด เผอมากข ึ้น  โปร่งใสมากขึ้น ( M ore o p e n , to  m o re  tra n s p a re n c y )” 
ภายในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ต้านการสาธารณสุข) การกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ ๕๓ ร้อยละของ 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ซ่ึงใน 
ตัวขี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ MOIT ๑๓ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกัน 
การรับสินบน

๒. ข้อเท็จจริง
ศูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เห็นสมควรกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนในการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่การกระทำทุจริตและประพฤติมิขอบ ในกระบวนการ 
ปฏิบัติงานต่าง  ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้แก่

๑. มาตรการป ้องก ันการรับส ินบนการให ้และรับของขวัญแก,ข ้าราชการข ั้นผ ู้ใหญ ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบ ิกจ ่ายค่าตอบแทน การจัดหาพัสดุ และการจัดทำ 
โครงการผิ)กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเชย ส่วนสนับสบุน หรือส่วนอ่ืน 
ใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไร้ในขอบเชตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๒/๓.ข้อเสนอ
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rn. ฟ้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็บชอบกรุณาลงนามใบประกาศฯ ซึ่งแนบมาพร้อมบันทึก

๑. มาตรการฟ ้องก ันการรับส ินบนการให ้และรับชองขวัญแก,ช ้าราชการชั้นผ ู้ใหญ ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

fe. มาตรการฟ้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อวัดจ้าง
๓. มาตรการฟ้องกันการสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการฟ้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยชองเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบ ิกจ ่ายค ่าตอบแทน การจัดหาพัสดุ และการจัดทำ 
โครงการผิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสบับสนุน หรือส่วนอื่น 
ใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในชอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

๖. บันทึกเวียนแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบ และขออนุญาตนำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบดังกล่าวช้างต้น เผยแพร่บน 
เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ดังบี้

(h o w t if
(นางจารุณี สายทองแท้)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใบและควบคุมภายใน

(นายสิบ'ชย รองเดช)
นายแพทย์เซ่ึยวชาญ(ต้านเวชกรรมฟ้องกับ) รักษาราชการนทน 

บ



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง การให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับนัญซาในโอกาสต่าง ๆ

พ.ศ. ๒£๖£

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราขการขั้นผู้ใหญ่ หรือ 
ผู้บังคับบัญขาในโอกาสต่าง  ๆ พ.ศ. ๒£๖๒ ประกาศ ณ วับท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒£๖๒ กำหนดให้ถือปฏิบัติโดย 
ให้เป็นไปในแนวทางประหยด นัธยัสถ์ และ{เองคันการทุจริตและประพฤติมิขอบ บน

เพื่อให้สอดคล้องคับประกาศคังกล่าว และเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ได้ถือปฏิบัติตามประกาศข้างต้นโดยเคร่งครัด {เองคันการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตรัง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ใบการให้และรับของขวัญของข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา 
ในโอกาสต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการ{เองคันการทุจริตและ 
ประพฤติมิขอบในวงการราขการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราขการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
และสมาซิกหรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การแสดง 
ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีใบโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ขึ้งข ้าราชการการเม ือง ข้าราขการขั้นผู้ใหญ่ ผู้บ ังคับบัญขาทุกระคับ และสมาซิกหรือบุคคลในครอบครัว 
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีหน้าที่ในการส่งเสริมค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี 
ด้วยการปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
และสมาซิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด นัธยัสถ์ {เองคันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อคัน 
ในโอกาสต่าง  ๆ โดยวิธีการ ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในลื่อสังคมออนไลน์ การทำ 
จิตอาสา แทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจริยา 
หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อับดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำ 
ไต้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เข่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ข. และ 
ควรให้ในรูปแบบที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีฃองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้า 
สมุนไพร สินค้าชุมชนในโครงการต่าง  ๆ หรือสินค้าเพ ื่อการกุศล และ'ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญ่ติ 
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒/๓.ให้ทุกกลุ่ม...
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rn. ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด เฝีาระวังกำกับ 
ดูแลให้เป็นไปตามประกาศ และสรุปรายงานผลการดำเน ินงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจ ังหวัดตรัง 
ทุก ๖ เดือน

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕:

(นายสินชัย รองเพ) -— ^ ^
บายนพ!ย์พํแทขาอุ/(ค้านเวชกรรมปองกัน) รักษาราชการนรทf 

""“V ,  นายแหทย์สาธารณสุขจังห')ทดรัง



ภาคผนวก

แบบรายงานการรับุฃองขวัญหรือประโยฬอื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ข้าพเจ ้า........................................................................นามสกุล

ตำแหน่ง................................................................................................กลุ่มงาน...
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยฃน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท

วันท่ีได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาส 
ในการรับ

รับในนาม
หน่วยงาบ บุคคล

ลงซื่อ................................................................... ผู้รายงาน
ตำแหน่ง..............................................................................

วันที่.............. / ............................... / ...................

(สำหรับผู้น้งคับปัญขา หัวหน้าส่วนราฃการ ะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างด้นบัน ขอให้ 
ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี

( ) อนุญาตให้ยึดถือเปีนประโยฃน์ส่วนบุคคล
( ) เห็นควรส่งคืนผู้ให้
( ) ส่งมอบให้แก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อเปีนสมบ,ติต่อไป
( ) อ ื่น ๆ ระบ ุ.............................................................................................

ลงซ่ือ ผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ งานศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิขอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกครั้งที่มีรายงาน



ประกาศสำนักงานสาธารณสุฃจัง,หวัดตรัง 
เรื่อง การป๋องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงสาธารณสุ,ข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินกระบวนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก ต่อต้าน 
การทุจริตและคอรัปชั่นทุกรปแบบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนำไปสู่การกระทำทุจริตและพฤติมิขอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นรวมถึง 
สนับสนุนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก การไม่ทนต่อการทุจริต จิงไต้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป๋องกันการรับ 
สินบนใบกระบวบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขัองไต้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ไ£>๕:๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๖๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธึ๋ในใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปีดเผย 
ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือค่สัญญาชองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ แล^ผู้ตรวจรับพัสดุ

๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการ 
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๓. คำนึงถึงประโยชน์ชองหน่วยงาน ประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นสำคัญ ยีดหลัก 
ความโปร่งใส ความถูกต้องยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๔. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

๕. ไม่เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๖. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือพวกพ้องของตน
๗. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุผู้ 

ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเพื่อ มีบํ้าใจแต่ต้องไม่เป็นปฏิปึกษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น

๒/๘.ผู้บังคับ...

ธรรม



๘. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ ดำเนินการเฝืาระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานให้มีการ 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด และรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ทราบ ทุก ๖ เดือน 

๙. หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่เบีนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวข้อง ให้รายงานนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผ่านผู้บังคับบัญขาตามลำดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่น 
ที่เหมาะสม ให้เกิดความถูกต้องเบีนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการ 
ทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทำผิด ประพฤติมิชอบใน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายส ินช ัย รองเดช) - _
นายนพทย์ดํเยวชาญ(ต้านเวชกรรมบี®งกัน) รักพาราชการนพร1 

นายแพทย์สาราร*บสุชจังทวิศตรัง.^



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง แนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน กรณีรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

พ.ศ. ๒๕๖๕

การรับสินบน โดยการรับทรัพย์สินหรือประโยขน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การรับบริจาคหรือ 
รับทรัพย์สินบริจาค เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งนำไปสู่การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เกิด 
ความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการกระทำ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับ 
สินบนกรณีรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ถือ 
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. ให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและ 
ทรัพย์บริจาคโดยให้ถ ือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว ่าด ้วยเง ินบริจาคและทรัพย์ส ินบริจาค 
ของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ คำส่ังที,เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ถือปฏิบตตามข้อ ๑ และต้องพิจารณาถึง 
ผลได้ผลเสีย และผลประโยขนํที่หน่วยงานจะได้รับ

๓. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็น 
ไปเพื่อแลกผลประโยฃนํ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก'ผู้ใดโดยเฉพาะ

๔. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณี'ที่มีผู้'บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน หรือ 
อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ๋หรือสิทธิครอบครองภาระติดพัน ทั้งต้อง 
ประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน จากราคาประเมินของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ

๕. ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด เฝ็าระวังกำกับ 
ดูแลให้เป็นไปตามประกาศ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังทราบ 
ทุก ๖ เดือน

ประกาศณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ .ศ .๒๕๖๕

V - จ ้\ u t r ^

(นายสิบ,ร’ช รองเคช)
'นายแพทย์พ็เขวชาญ(ด้าน!.วชกรานป้องกัน) '

บายแหหย์สาซาวรนสุขจังท'!ทํพรัง



ภาคผนวก

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ข้าพเจ ้า........................................................................นามสกุล

ตำแหน่ง................................................................................................กลุ่มงาน...ตำแหน่ง................................................................................................กลุ่มงาน.......................................................
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิฟ้ติในการรับทรัพย์สินหรือประโยขบ์อื่นใดโดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท

วันท่ีไต้รับ รายละเอียด ไต้รับจาก มูลค่า
โดยประมาณ

โอกาส 
ใบการรับ

รับในนาม
หน่วยงาน บุคคล

ลงซื่อ................................................................... ผู้รายงาน
ตำแหน่ง..............................................................................

วันที.่............../ ............................... / ...................

(สำหรับผู้บังสับบัญชา พัวหน้าส่วนราชการ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอใพั 
ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี

( ) อนุญาตให้ยึดถือเปีนประโยชน์ส่วนบุคคล
( ) เห็นควรส่งคืนผู้ให้
( ) ส่งมอบให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อเปีนสมบัติต่อไป
( ) อ ื่น ๆ ระบ ุ.............................................................................................

ลงซ่ือ ผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ งานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกครั้งที่มีรายงาน



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเซิงรุก ในการป้องกัน 
การทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปีญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ร ัฐ 
ที่เป็นป้ญหาสำคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใข้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทำโครงการปีกอบรม ศึกษาดูงาบ ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ น้ัน

เพื่อให้บุคลากรใบสังกัดสำนักงานสาธารณสุชจังหวัดตรัง ได้ถือปฏินัติตามมาตรการป้องกัน 
การทุจริตช้างด้นโดยเคร่งครัด ป้องกันการกระทำทุจริตประพฤติม ิชอบ และป้องกันการกระทำผิดวิน ัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงกำหนดแนวทางปฏินัติ ดังต่อไปน้ี

๑. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบิต ดังนี้
๑.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด ้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
กฎหมายอื่บที่เกี่ยว'ช้อง โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่า 
นั้นหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาต 
หัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๑.๓ ห้ามช้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ 
ราชการ ห้ามนำ ไปใช้ในกิจลุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้พังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือ 
นอกสถานที่ปฏิบัติงาน

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง 
รวมถึงการเบิกจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง  ๆ ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบโดยเคร่งครัด

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ 

เกี่ยวช้องโดยเคร่งครัด ทั้งวิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
๒.๒ มีการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

สำหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวช้องโดยเคร่งครัด

๒/๒.๓ มีการ
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is.๓ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนให้เปีนไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง 
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๓. มาตรการการจัดทำโครงการติกอบรม ศึกษาดูงาน ประขุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก 
ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราฃการ มีแนวทางปฏิบิติ ดังนี้

๓.๑ การจัดทำโครงการติกอบรม ศึกษาดูงาน ประขุม และสัมมนา จะต้องปฏิบัติให้ 
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด มีความสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่กำหนด

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเปีนไปตามผลการดำเนินงานที่เปีนจริง ท้ัง 
ด้านกิจกรรม จำนวนคน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม และการจัดการต่างๆ มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 

๓.๓ มีระบบการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ สรุป ประเมินผล และรายงานการ 
ดำเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบิติ ดังนี้
๔.๑ กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงาน โครงการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้เปีนไปตาม

พระราชบัญญ้ติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยฃน์สูงสุด

๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เปีนไปตามจำนวน ปริมาณและ 
คุณภาพที่กำหนดในสัญญา เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม 

๔.๓ มีกระบวนการบีองกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับ
8/  til I 9" รใ  ๆ 2 / 1  9/  l / n s i e j c j  ร /  o /  « /  <u 9 / 0 / 9 /  9/  ey 9 /^y  c j  d  9 / « /ซ้อน หริอการเออประไยขน่เห้แกเจ้าหน้าททเกิยวซ้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหริอผู้อนทเกิยวซ้องกับ 
การจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว

๔. ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบ 
การกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือ 
ประซาขน และซ่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนบีญหา เพื่อบีองกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย ตามมาตรการใน 
ประกาศนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ทราบ ทุก ๖ เดือน 

๖. หากพบว่ามีการฝาตินมาตรการที่กำหนด เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด
จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
ตามลำดับขั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งฝ่าตินมาตรการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ 
แล้วละเลยไม่รายงานจะถือว่าผู้บังคับบัญขานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(บายสินขัช รองพ*ช)
นายนพเย์เ'it n จาญ'(พา,นเวชกร'5̂ เบีองกัน) รักษาราชการแห',

นๆนแพทย์สาธาร'ผล,ชจังหวัพ รัง
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ประกาศสำน'กงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง แนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 

จากหน่วยงานของรัฐกำหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๕

การรับสินบน โดยการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเชย หรือส่วนสนับสบุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยซบ์ส่วนรวม ซึ่งนำไปสู่การกระทำทุจริต 
และประพฤติมิชอบ เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เก ิดความเสียหายต่อการ 
บริหารงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เป็นไปตามหลักธรรมากิบาล ปราศจากการกระทำ 
ทุจริตและประพฤติมิขอบ สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนซดเชย ส่วนสนับสนุบ หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาบของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด ดังต่อไปบี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญ้ติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 10๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งบี้ จะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ กำหนดไว้ใน 
ขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดัดเลือก 
ขัอเสนอไม่ได้

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ท่ี'ได้'รับดัดเลือก 
แล้ว หากผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้น ประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 
เพ ิ่มเต ิมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาบ หรือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุ ให้สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ทำหนังสือแสดงเจตบาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วน 
ซดเชย ส่วนสนับสบุบ'หรือส่วนอ่ืน'ใดเพ่ิมเติม ทั้งบี้ ต้องไม่มีเง่ือนใด  ๆ ต่อสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสบุน 
หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วย ทั้งบี้ 
เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นเพิ่มเติมมา 
ในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้

๒/๔.พัสดุ..



๔. พัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ต้องจัดให้มีการ 
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย

๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ต้องจัดทำรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขยส่วน 
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว่ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสรุปรายงานนำเสนอ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังทราบ ทุก ๖ เดือน

๖. หากพบว่ามีการปฏิบีติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผ่านผู้บังคับบัญซาตามลำดับขั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ 
ดำเนินการอื่นที่เหมาะสมให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดจะต้อง 
ถูกดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดขอบทางละเมิด หากผู้บังคับบัญซารายใดพบเห็นการกระทำผิด 
ประพฤติมิซอบแล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญซานั้นกระทำผิดวินัยด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี f o r  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

r-'-'- (นายสินชัย รองพช) '
นายนพ!ย์พํเ(ทขาญ(ด้านเวขกรรมบีรงก้น) รักษาราขการแหV

นายนททย์สาป็า•รณสุขจังฬเดตรัง



แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเซย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มจากที่หน่วยงานซองรัฐ 
กำหนดไวในขอบเซตซองงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ซองลัานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ภายใบพระราซบัญเ^ตการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน...............................................................

รับท่ี.
เรียน........................................................................... (ผู้บังคับนัญซา)

ด้วยเมื่อรันที.่.........................................หน่วยงาน...
ได้รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเซย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จาก

1/
.ดังบี

๑.

๒,
๓..............................................................................................................................................

๕.................................................................................................................................................................................
๕.................................................................................................................................................................................

หน่วยงาน........................................................................................................................................
ได้ตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเซย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มตามจากที่กำหนดไว้ในขอบเซตของ 
งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะซองพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเอกสารการส่งมอบพัสดุตามสุกัญญา 
เรียบร้อยแล้ว

ลงซื่อ.....................................................
( ..........................................................................................)

หัวหน้าพัสดุ

ข้อลังการซองผู้บังคับบัญซาซั้นต้น
( ) รับทราบ
( ) ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญซีหรือทะเบียนคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
( ) กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

ลงซื่อ.....................................................

รันที่......................................................



\

บนทึกข้อความ
ส ่ว น ร าช ก าร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๕-๒๒ ต่อ ๑๐๑ 
ท ี่ ตง ๐๐๓๒.๐๑/(? ว ันท ี่ h d  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการฟ้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดทำประกาศมาตรการและแนวปฏินัติเพื่อป้องกัน 
การรับสินบนในการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตัวและส่วนรวม ซ่ึงจะนำไปสู่ 
การกระทำทุจริต และประพฤติมิขอบ ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง  ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ได้แก่

๑. มาตรการป ้องก ันการรับส ินบนการให ้และรับของขวัญแก่ข ้าราชการข ั้นผ ู้ใหญ ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบ ิกจ ่ายค่าตอบแทน การจัดหาพัสดุ และการจัดทำ 
โครงการผิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น 
ใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงแจ้งประกาศมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตังกล่าว 
ช้างด้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างถูกต้องรายละเอียด 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด

(นายรน*น รอ*I*ซ)
บาพแพ1ย์เ;iu v ซาญ{ค้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการนพ  ์

บายแพทย์สาธารพสุขจังฬพตรั}



ท ตง ๐๐๓๒.๐๑/^ รๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๑๘๑ ม. ๔ ต.บ้านควน 
อ.เมอง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐

IwCfl กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ จำนวน ๕ ขุด
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดทำประกาศมาตรการและแนวปฏินัติเพื่อป้องกัน 

การรับสินบนในการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ซ่ึงจะนำไปสู่ 
การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง  ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ได้แก่

๑. มาตรการป ้องก ันการรับส ินบนการให ้และรับของขวัญแก'ข ้าราชการข ั้นผ ู้ใหญ ่หรือ 
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบ ิกจ ่ายค่าตอบแทน การจัดหาพัสดุ และการจัดทำ 
โครงการผีเกอบรม ศึกษาดูงาน ประขุม สัมมนา

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนซดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น 
ใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเซตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซองพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงแจ้งประกาศมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
ข้างด้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติให้ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๕-๒๒ ต่อ
โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๒๓

/ จ ้: โ ( น j y .
(นายสินชัช รองพช) _

นายแพธ์เซึ่ยาราญ(ด้าบเา'3กรรมป้องถัน) รักษารารการ1111'*
บานนหทย์สาซารพสุรจั'’หรัพ รั5

(5) 0 (5)

ผู้ประสานงาน นางจารุณ ี สายทองแท้



ท ตง ๐๐๓๒/(ฐ Q O P(ร'3 ศาลากลางจังหวัดตรัง 
ถนนพัทลุง ๙๒๐๐๐

t j  d  กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ จำนวน ๔ ชุด
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จัดทำประกาศมาตรการและแนวปฏินัติเพื่อป้องกัน 

การรับสินบนในการกระทำที่เสิ่ยงต่อการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยขนัส่วนตัวและส่วนรวม ซ่ึงจะนำไปสู่ 
การกระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ ในกระบวนการปฏินัติงานต่าง  ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ได้แก่

๑. มาตรการป ้องก ันการรับส ินบนการให ้และรับของขวัญแก่ข ้าราชการช ั้นผ ู้ใหญ ่หรือ 
ผู้บังคับบัญขาในโอกาสต่าง ๆ

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหนัาที่รัฐในสังกัด

ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบ ิกจ ่ายค่าตอบแทน การจัดหาพัสดุ และการจัดทำ 
โครงการติกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา

๔. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเขย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืน 
ใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงแจ้งประกาศมาตรการป้องกันและแนวทาง 
ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกคน รับทราบ 
และถือปฏิบัติให้เปีนไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบิติตามประกาศๆ อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

' / r " *

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร ๐ ๗๔๒๐ ๔๖๑๔-๒๒ ต่อ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๐ ๔๖๒๓

r  (บายสินชัย รองพช) > *■ '« **^
บายแพทย์เชี่ยว‘ชาญ(ด้านเวจกรรมป้องกัน) รักษาราชการแหบ

บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ปฏิบ้สิราชการแหน
ผุ้ว่าราช.ไ',-รจังหวัดตรัง

(5) 0 (5)

ผู้ประสานงาน นางจารุณ ี สายทองแท้



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ซื่อหน่วยงาน : .... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง............................................................................................
วัน/เดือน/ปี : ................กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕......................................................................................................
หัวข้อ ะ ....MOIT ๑๓ การกำหนดมาตรการและระบบในการปีองกันการรับสินบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติปีองกันการรับสินบน 
ในกระบวบการปฏิบ ัต ิงานต่าง  ๆ ได้แก่ มาตรการปีองกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญแก่ 
ข ้าราชการ,การรับส ินบนในกระบวนการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง, การรับส ินบนเงินบริจาดและทรัพย์ส ินบริจาค, 
การปีองกันการทุจริตกระทำผิดวิน ัยของเจ้าหน้าที่ร ัฐ, การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนขดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอ่ืนใดของพัสดุ
มก1<ภายนอก ะ...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ ะ................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดขอบข้อมูล

f ljt f

(นางจารุณี

ร

สายทองแท้)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน 

วันท่ี b  เดือน ^ พ.ศ. 1{36'5

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายปราโมทย์ แก่นอินทร์)
ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขขำนาญการ 

วันท่ี lx  เดือน

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวยุวดี จันทร์รักษ์)
ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

วันท่ี เด ือ น ^ '1-,’'พ '^  พ.ศ° ไ


