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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สําหรับโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

ช่ือหนวยงาน : กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสูงเมน  จังหวัดแพร
วัน/เดือน/ป : .......................... ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓............................................................
หัวขอ : ขอเผยแพรมาตรการปองกันการรับสินบน

รายละเอียดโดยสรุป :

มาตรการการปองกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การใหและรับของขวัญของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตาง ๆ
๒. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๓. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
๔. มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค
๕. มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
๖. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชยสวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใด

เพ่ิมเติมจากหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
Linkภายนอก : .........ไมมี...........
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
อนุรักษ  ชมภูม่ิง

( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผูอนุมัติรับรอง
แสงชัย  พงศพิชญพิทักษ

(นายแสงชัย  พงศพิชญพิทักษ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร

อนุรักษ  ชมภูม่ิง
( นายอนุรักษ  ชมภูม่ิง )

ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
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