
 

    บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จงัหวดัล ำปำง   โทร ๐๕๔-๒๘๙๔๐๒ 
ท่ี  ลป ๐๖๓๒ /  ๑๓๐    วนัที ่ ๑๖  เดอืน มนีำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรก ำกบัตดิตำม มำตรกำรป้องกนักำรรบัสนิบนทุกรปูแบบ 

 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
 

  ตำมที่กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำร กลไกและระบบในกำรป้องกันกำรบัสนิบน ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ และได้สัง่กำรให้บุคลำกรใน
สงักัดด ำเนินกำรตำมมำตรกำร กลไกและระบบในกำรป้องกันกำรรบัสินบน ทุกรูปแบบและส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ มคีวำมมุ่งมัน่ในกำรบรหิำรรำชกำรอย่ำงชื่อสตัย ์สุจรติตำมหลกัธรรมำภบิำล เพื่อ
สรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่สงัคม และใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติทุกรูปแบบนัน้ 
 

  กลุ่มงำนบรหิำรงำนทัว่ไปส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ขอรำยงำนสรุปผลกำรก ำกบั
ติดตำม มำตรกำรป้องกันกำรรบัสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ ๑  (ตุลำคม ๒๕๖๔ - ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๕)      
(ตำมรำยละเอยีดทีส่ง่มำพรอ้มนี้) 
    

  จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบและพจิำรณำอนุญำต 
 
 

                                               

                                                (นำงสุมล  เจตะภยั) 
                                                  นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                                                                                 -ทราบ / ด าเนินการ                                                                       
 

 
 
       

 

           

 
(นำยศุภฤกษ์  ทฉิลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

 



แบบรายงานสรปุผลการก ากบัติดตาม มาตรการป้องกนัการรบัสินบนทุกรปูแบบ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จงัหวดัล าปาง รอบท่ี ๑  (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)       

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคมุ/ก ากบั/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการ
กระท าผิด

วินัย 
ความรบั

ผิด 
ทาง

ละเมิด/
อาญา 

การเปล่ียนแปลง
หลกัการปฏิบติัตาม

มาตรการ 

หมายเหตุ 

๑.มำตรกำรกำรจดัหำ
พสัด ุ

เจำ้หน้ำที ่สสอ.แม่ทะ   
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบักำร
จดัซื้อจดัจำ้ง 
 

๑.ใหก้ำรจดัหำพสัดุภำครฐั เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตั ิ
และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 
๒.จดัประชุมชีแ้จงเจำ้หน้ำทีทุ่กกลุ่มงำนรบัทรำบเรื่องกำรจดัซื้อ
จดัจำ้งตำมระเบยีบฯ 
๓.มกีำรตรวจสอบภำยใน/กำรควบคุมภำยใน 
๔.มกีำรรำยงำนควำมเสีย่งเมือ่พบเหน็เหตุกำรณ์ 

ไม่ม ี ไม่มกีำรรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
กำรจดัซื้อจดัจำ้ง 

 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคมุ/ก ากบั/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการ
กระท าผิด

วินัย 
ความรบั

ผิด 
ทาง

ละเมิด/
อาญา 

การเปล่ียนแปลง
หลกัการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

หมายเหตุ 

๒.มำตรกำรกำรเบกิ
ค่ำตอบแทน 

เจำ้หน้ำทีข่อง 
สสอ.แม่ทะ 

๑.ใหข้ออนุญำต สำธำรณสุขอ ำเภอก่อนปฏบิตังิำน 
๒.ใหล้งชื่อมำปฏบิตังิำนก่อนเริม่ปฏบิตังิำน 
๓.ใหห้วัหน้ำเวรตรวจสอบกำรลงลำยมอืชื่อ 
๔.ใหร้ำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั 

ไม่ม ี เบกิจ่ำยค่ำตอบแทนตำม
จรงิ 

๒.มำตรกำร
กำรเบกิ
ค่ำตอบแทน 

๓.มำตรกำรใชร้ถ
รำชกำร 

เจำ้หน้ำทีข่อง 
สสอ.แม่ทะ 

ปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรขออนุญำตใชร้ถยนตร์ำชกำร 
๑.ยื่นใบขอใชร้ถยนตร์ำชกำรใหก้บังำนพสัดุ(ยำนพำหนะ) 
 ๒.หวัหน้ำงำนพสัดุ ตรวจสอบหนงัสอืมอบหมำยใหไ้ป
รำชกำรหรอืแผนกำรออกปฏบิตังิำนของหน่วยงำนทีข่อใชร้ถ
ทำงรำชกำร 
๓.เสนอสำธำรณสุขอ ำเภออนุมตั ิ
๔.พนกังำนขบัรถยนตป์ฏบิตังิำนตำมใบขอใชร้ถยนตร์ำชกำร
โดยยดึหลกั ดงันี้ 
   ๔.๑ศกึษำเสน้ทำงก่อนกำรเดนิทำง 
   ๔.๒ปฏบิตัติำมกฎจำรจรอย่ำงเคร่งครดั 

ไม่ม ี มกีำรขออนุญำตใช้
รถยนตต์ำมระเบยีบ
รำชกำรจรงิ 

 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคมุ/ก ากบั/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการ
กระท าผิด

วินัย 
ความรบั

ผิด 
ทาง

ละเมิด/
อาญา 

การเปล่ียนแปลง
หลกัการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

หมายเหตุ 

๔.มำตรกำรกำรใช้
สนิทรพัยข์องทำง
รำชกำร 

เจำ้หน้ำทีข่อง        
สสอ.แม่ทะ 

๑.จดัประชุมชีแ้จงเจำ้หน้ำทีทุ่กกลุ่มงำน/รพ.สต.รบัทรำบกำร
ไม่ใชท้รพัยส์นิทำงรำชกำรไปใชส้ว่นตวั เช่น ไม่ใชไ้ฟหลวง/
ไม่ใชซ้องตรำครุฑ/กระดำษ A4 และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ 
๒.มกีำรสุม่ตรวจ 
๓.รำยงำนควำมเสีย่งเมื่อพบเหตุกำรณ์ 

ไม่ม ี ไม่มกีำรน ำทรพัยส์นิของ
ทำงรำชกำรไปใชส้ว่นตวั 

 

๕. มำตรกำรกำรรบั
สนิบนหรอืรบัของขวญั 

เจำ้หน้ำทีข่อง  
สสอ.แม่ทะ 

๑.จดัประชุมชีแ้จงเจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนรบัทรำบเรื่องกำร
รบัสนิบนหรอืรบัของขวญัของเจำ้หน้ำทีห่รอืผูท้ีม่หีน้ำที่
เกีย่วขอ้งกบักำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
 ๒.จดัประชุมชีแ้จงเจำ้หน้ำทีร่บัทรำบเรื่องกำรป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้นภำยในหน่วยงำน 
 ๓.สรำ้งจติส ำนึกกำรไม่รบัของสนิบนหรอืรบัของขวญัของ
เจำ้หน้ำทีห่รอืผูท้ีม่หีน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
๔.มกีำรจดัท ำค ำสัง่สุ่มตรวจเกีย่วกบักำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
๕.รำยงำนควำมเสีย่งเมื่อพบเหน็เหตุกำรณ์ 

ไม่ม ี ไม่พบกำรรบัสนิบนหรอื
รบัของขวญั 

 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคมุ/ก ากบั/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการ
กระท าผิด

วินัย 
ความรบั

ผิด 
ทาง

ละเมิด/
อาญา 

การเปล่ียนแปลง
หลกัการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

หมายเหตุ 

๖. มำตรกำรกำรจดัท ำ
โครงกำรฝึกอบรม 
ศกึษำดงูำน ประชุม
และสมัมนำ 

เจำ้หน้ำทีข่อง  
สสอ.แม่ทะ 

๑.จดัประชุมชีแ้จงเจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนรบัทรำบ กำร
จดัท ำโครงกำรฝึกอบรม ศกึษำดงูำน ประชุมและสมัมนำ 
๒.งำนแผนงำนตรวจสอบกำรจดัท ำโครงกำรฝึกอบรม ศกึษำ
ดู งำน  ประชุ มและสัมมนำต่ ำงๆ  ให้มี เป้ ำหมำยและ
รำยละเอยีดกำรด ำเนินงำนฝึกอบรมศกึษำดูงำน ประชุมและ
สัมมนำ ที่สอดคล้องกำรแก้ปัญหำและพัฒนำงำนของ
หน่วยงำนหรอืองคก์รอย่ำงชดัเจน 
๓.งำนกำรเงนิตรวจสอบกำรเบกิจ่ำยค่ำใช่จ่ำยต่ำงๆ จะต้อง
เป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นจริง ทัง้ด้ำนกิจกรรม 
จ ำนวนผู้ เข้ำอบรม ระยะเวลำ และกำรจัดกำรต่ำงๆ ที่
สอดคลอ้งและเป็นตำมระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
๔.งำนควบคุมภำยในมีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม สรุป
ประเมนิผลและรำยงำน กำรด ำเนินโครงกำร 
 

ไม่ม ี ไม่พบกำรรบัสนิบนหรอื
รบัของขวญั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคมุ/ก ากบั/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการ
กระท าผิด

วินัย 
ความรบั

ผิด 
ทาง

ละเมิด/
อาญา 

การเปล่ียนแปลง
หลกัการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

หมายเหตุ 

๗. มำตรกำรกำรรบั
สว่นแถมพเิศษ 

เจำ้หน้ำทีข่อง  
สสอ.แม่ทะ 

๑.จดัประชุมชี้แจงเจำ้หน้ำที่ของหน่วยงำนรบัทรำบเรื่องกำร
รบัส่วนแถมพเิศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรอืส่วนอื่นใด
เพิม่เตมิจำกทีห่น่วยงำนของรฐัก ำหนดไวใ้นขอบเขตงำน 
 ๒.จดัประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่รบัทรำบเรื่องกำรรบัส่วนแถม
พเิศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรอืส่วนอื่นใดเพิ่มเตมิจำก
ทีห่น่วยงำนของรฐัก ำหนดไวใ้นขอบเขตงำน 
๓.มกีำรจดัท ำค ำสัง่สุม่ตรวจเกีย่วกบักำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
๔.รำยงำนควำมเสีย่งเมื่อพบเหน็เหตุกำรณ์ 

ไม่ม ี ไม่พบกำรรบัสว่นแถม
พเิศษ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง รายงานสรปุผลการก ากบัติดตาม มาตรการป้องกนัการรบัสินบนทุกรปูแบบ 

 

 
 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    ๑๖  มนีำคม  ๒๕๖๕ 
หวัข้อ :  หน่วยงำนมกีำรก ำหนดมำตตรำกำรและระบบในกำรป้องกนักำรรบัสนิบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            รำยงำนสรุปผลกำรก ำกบัตดิตำม มำตรกำรป้องกนักำรรบัสนิบนทุกรูปแบบและปรำกฏกำร 
ขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงำน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                                     ผู้อนุมติัรบัรอง 
 
                                                                                                                      
              (นำง สุมล เจตะภยั)                                                   (นำยศุภฤกษ์  ทฉิลำด) 
      นกัวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                          สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
            ๑๖  มนีำคม  ๒๕๖๕                                                      ๑๖  มนีำคม  ๒๕๖๕ 
                                            
                                           ผูร้บัผดิชอบกำรน ำขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
                                                
                                                (นำย ปิตพิงษ์ หลดิชวิวงค)์ 
                  นกัวชิำกำรสำธำรณสุข 
                                                  ๑๖  มนีำคม  ๒๕๖๕ 

 

http://www.maethahealth.com/

