บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. 0032.001.29/248
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
เรื่องเดิม
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้
ข้อพิจารณา
ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาเยีย ขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
1. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาเยีย

(นางสาวไฝทอง คาถาวร)
นักวิชาการพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
-เพื่อโปรดพิจารณาลงนามและประกาศเยแพร่
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลนาเยีย

(นางชุติมันต์ สูนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ-อนุญาต
(นายลิต แสงแก้ว)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย

ประกาศโรงพยาบาลนาเยีย
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
-------------------------------------------ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป
1 ค (ปลุก/ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประเด็นสาคัญในการป้องกันและปราบปรามทุจริตเชิงรุก
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence) เพื่อให้หน่วยงานชองรัฐมีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
โรงพยาบาลนาเยีย จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเป็นมาตรการสาคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนาเยียปลอดจากการทุจริต
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free) ดังนี้
1.หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนาเยีย ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ให้หรือรับสินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.หน่ ว ยงานในสั ง กั ด โรงพยาบาลนาเยี ย จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
3.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาเยีย จะต้องไม่จูงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้เพื่อได้มาซึ่งสินบน
จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการไม่กระทาการ หรือประวิงการ
กระทาการอันขัดต่อจริยธรรมจรรยาบรรณของหน่วยงานและมิชอบด้วยกฎหมาย
4.การจัดซื้อจั ดจ้ างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสิ นบนจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.การกระทาใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศ และกรอบแนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันการรับสินบน ตามที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(นายลิต แสงแก้ว)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลนาเยีย พ.ศ. 2564
มาตรการป้องกันการรับสินบน
1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่
- เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจาก
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ หรือใน กรณีปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
โอกาสต่างๆ
- ห้ามทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบให้ หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
- ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาส
เกินสามพันบาท
- ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
- ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ
- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการอย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
2. มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2540
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน , จรรยาข้าราชการ
4. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
5. ประกาศโรงพยาบาลนาเยีย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ

มาตรการป้องกันการรับสินบน
2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

- ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อ ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
- การจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ
- ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ให้ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
-ให้ปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการขั้นต่าของ
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา
19 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใดๆที่เป็นการจูงใจหรือเสนอ หรือสัญญาว่าจะให้หรือให้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทา
การ หรือประวิงการกระทาอันขัดต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของหน่วยงาน และมิชอบด้วยกฎหมาย
-การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือใหสินบนขากการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด
-ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน
บริการ พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด
- ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค
- การดาเนินการดังต่อไปนี้ จะต้องดาเนินการโดย คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยงาน
1. วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
2. พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
3. วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
4. จัดทารายงานการรับ – จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
5. ติดตามและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
- ห้ามรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะ
ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริหาร พ.ศ.2561
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงิน
บริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
3. ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค

มาตรการป้องกันการรับสินบน
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5.1 มาตรการการใช้รถราชการ

-เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้
การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด
-ห้ามนารถราชการไปใช้ส่วนตัว
-ฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถราชการได้ รวมถึงควบคุมการใช้น้ามันรถได้
-พัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการขอใช้รถยนต์ราชการจากการเขียนขอใช้รถลงในแบบฟอร์ม มาเป็นการ
ขอใช้รถยนต์ราชการผ่านระบบโปรแกรม Electronic

5.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

-ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตามคาสั่งที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบการเบิก – จ่าย ไม่ให้มีกรณีเบิก – จ่าย ซ้าซ้อน

5.3 มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด

-การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆจะต้องมีเป้าหมาย รายละเอียด
การประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง
ชัดเจน
-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมต่างๆ
จานวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลาและการจัดต่างๆที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบการจ่ายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ

-กากับ ดูแล ตรวจสอบ และกาชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศโรงพยาบาลนาเยีย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดไว้ในขอบเขตของงาน

-ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว.
255 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม อย่างเคร่งครัดโดย
กาหนดแนวทางดังนี้
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ อย่างเคร่งครัด
2. หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับได้ แต่จะต้องมีหนังสือแสดงความจานง
บริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 ทั้งนี้ ในการรับบริจาคหน่วยงาน
ของรัฐต้องตรวจรับพัสดุ และนาพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 255 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับของแถม อย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันการรับสินบน
7. มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการอย่าง
เคร่งครัด
-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
2. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจระเบียบเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ
3. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
4.คู่มือการดาเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การกากับติดตามและประเมินมาตรการ
1.โรงพยาบาลนาเยีย จะจัดให้มีการตรวจสอบ กากับ ติดตามและประเมินผลมาตรการการต่อต้านการให้และรับสินบนให้มีการเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
2.โรงพยาบาลนาเยีย จะจัดให้มีการประเมินผลและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีนัยสาคัญ
เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. 0032.001.25/831
วันที่ 19 ตุลาคม 2563
เรื่อง หนังสือเวียนแจ้งใช้กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน
เรียน หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ด้วยกลุ่มงานบริหาทั่วไปโรงพยาบาลนาเยีย ได้จัดทากรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลนาเยีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอจัดส่งเอกสารกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลนาเยีย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติ
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางชุติมันต์ สูนานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

