
 
 
 
 

(นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

อนุญาต 
 
 
 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

รักษาราชการแทน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.  0 5548 6045 . 
ที่  อต  ๐832/๒๖๔                       วันที่      ๒๘   มีนาคม  256๕                
เรื่อง  รายงานผลการก าหนดมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ .   

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก   

     ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ได้จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการรับสินบน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการรับสินบนของส านักสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกทุกรูปแบบ
ประกอบด้วยมาตรการ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน

สังกัดส านักงานกระทรวงสาธารณสุข 
6. มาตรการการรับของแถม 
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 

       ในระยะเวลาที่ผ่านมา (ไตรมาส ๑ – ๒ ) การด าเนินการตามมาตรการป้องกันดังกล่าว
ทั้ง ๗ ด้าน นั้นไม่มีอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนใดใดเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต     

       

 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ได้ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุก

รูปแบบ จ านวน 7 มาตรการ ในวันที่ 4  มกราคม 2564 และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัดนั้น 

ในการนี้งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ได้ด าเนินการก ากับ
ติดตาม ตามมาตรการดังกล่าว จึงขอสรุปผลการก ากับติดตาม ดังนี้ 

1. มาตรการการป้องกันการรับสินบน  การให้และรับรองของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2564 

บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ถือปฏิบัติตามมาตรการการรับสินบนการให้
และรบัของขวัญฯ  ในเทศบาลปีใหม่  2564  โดยไม่มีการให้และรับรองขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หรือผู้
บังคับในเทศกาลปีใหม่  การเรี่ยไร  การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดได้ถูกต้องเป็นไปตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.542 มาตรา 103 และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2553 บุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่  2564 โดยการอวยพรในสื่อ
สังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

 2. มาตรการการป้องกันการรับสินบน  ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ  ไม่ได้ท าการหา
รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล  
และไม่ได้มีพฤติการณ์อันพึงเห็นได้ว่ามีวามผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  144  
หรือฐานรับทรัพย์สินหรืประโยชน์อื่นใด  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561  มารา  128  และมาตรา  173   

 3. มาตรการการป้องกันการรับสินบน  ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการ
ตัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  และหน่วยงานในสังกัด  ทั้ง  8 ข้อ อย่างเคร่งครัด  
ไม่พบการกระท าผิดและไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. มาตรการการป้องกันการรับสินบน  ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
การรับสินบนและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคของหน่วยงานบริการ  ไม่พบการกระท าผิด
และไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

 5. มาตรการป้องกันการทุจริต  และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ได้ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริต  และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่พบว่ามี
การกระท าความผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัย  ทางละเมิด  และทางอาญา 

 6. มาตรการการรับของแถม 

 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ได้ด าเนินการตามมาตรการการรับ
ของแถม  ตามแนวทางปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ไม่พบการกระท าผิด  
และไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของแถม 

 7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

 หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ได้ด าเนินการตามมาตรการการจัด
สวัสดิการภายในสถานพยาบาล  เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ  พ.ศ.2547  และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค  พ.ศ.2554  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ไม่พบการกระท า
ผิดและไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก    อ ำเภอบ้ำนโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หัวข้อ  :  รายงานผลการก าหนดมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานผลการก าหนดมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ 
Linkภายนอก  :  https://www.hosthai.com/00579/ เว็บไซต์ส ำนักสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
                       

หมายเหตุ  :  - 
                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                (นำงสำวกัลญำรัตน์  แช่มช้อย)                        (นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
                 นักวิชำกำรเงินและบัญชี                               สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
             วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                       วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                              ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                   นำงสำวกัลญำรตัน์  แช่มช้อย) 
                                                       นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
                                                  วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 


