
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง 

ที ่  ลป 0633 /477                              วันที่ ๙  กันยำยน  ๒๕๖5             

เรื่อง   ขออนุมัติลงนำมและเผยแพร่ รำยงำนกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนสรุปผลประกำศ  มำตรกำรป้องกัน 
          ป้องกันกำรรับสินบน ปีงบประมำณ 256๕ 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

  เรื่องเดิม 
  ด้วยกลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ได้จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับติดตำม
และรำยงำนสรุปผลประกำศ มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมำณ 256๕   

ข้อพิจำรณำ 
  กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ได้จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับติดตำมและ
รำยงำนสรุปผลประกำศ มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ปีงบประมำณ 256๕ ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอแม่ทะ ตำมเอกสำรรำยงำนที่แนบมำพร้อมกันนี้ จ ำนวน 1 ฉบับ และขอน ำขึ้นประกำศเผยแพร่ บนเว็บ
ไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สำธำรณชนรับทรำบต่อไป 

   ข้อเสนอ 

   1) ลงนำมรับทรำบ รำยงำนกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนสรุปผลประกำศ มำตรกำรป้องกัน
กำรรับสินบน ปีงบประมำณ 256๕ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
   2) อนุญำตให้เผยแพร่รำยงำนกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนสรุปผลประกำศ มำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบน ปีงบประมำณ 256๕  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ขึ้นเว็บไซด์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในประกำศตำม ที่แนบมำพร้อมนี้ 
และโปรดอนุมัติน ำประกำศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ต่อไป 

      
                                                                                                                    

          
         (นำงสุมล  เจตะภัย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                                                        รับทราบ/อนุญาต                            
 

 
   

 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

 



  
 

รายงานผลการก ากับติดตามและรายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกัน 
การรับสินบนปีงบประมาณ 256๕   

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จงัหวัดล าปาง 
 

ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  ได้จัดท ำประกำศและมำตรกำร กำรป้องกันกำรรับ
สินบนทุกรูปแบบตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนด ประกอบด้วย 

2.1 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนกำรให้และรับของขวัญแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชำ
ในเทศกำลปีใหม่ 

2.2 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำล
ข้ำรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2560 ที่ก ำหนด 

- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2557 

2.3 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2.4 มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนประเด็นกำรรับเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำค 
2.5 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสั งกัดส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน มำตรกำรกำรจัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนประชุม และสัมมนำตำมที่กฎหมำยก ำหนด และมำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

๒.๖ มำตรกำรป้องกันกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจำกท่ี
หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ  

๒.๗ มาตรการจัดสวัสดิการในสถานพยาบาล 
ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ได้จัดท ำหนังสือเวียนให้หัวหน้ำกลุ่มงำนในส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่งในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ รับทรำบ และได้ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน ในที่ประชุมประจ ำเดือน ของเจ้ำหน้ำที่ 
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจำกผลกำรก ำกับติดตำม ไม่มีการรับ
สินบนทุกรูปแบบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และหน่วยบริการในสังกัด 

      
                                                                                                                    

          
         (นำงสุมล  เจตะภัย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                                                        รับทราบ/อนุญาต                            
 

 
   

 

 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

 



  
 

 
แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน ่วยงำนในรำชกำรบร ิหำรส่วนภูมิภำค  

ส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
ตำมประกำศส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เร ื่อง รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประกำศมำตรกำรกำรป้องกัน 
กำรรับสินบนปีงบประมำณ 256๕  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

 
แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงำน  :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
วัน/เดือน/ป ี   :  ๙  กันยำยน  ๒๕๖๕ 

 
  หัวข ้อ :    รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประกำศมำตรกำรกำรป้องกัน 

    กำรรับสินบนปีงบประมำณ 256๕  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
 
 
รำยละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสำรแนบ) 

             รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประกำศมำตรกำรกำรป้องกัน 
    กำรรับสินบนปีงบประมำณ 256๕  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 

 
Link ภำยนอก   : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   www.maethahealth.com 
หมำยเหต ุ  :  - 
 

                           ผู้รับผิดชอบ                                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นำงสุมล  เจตะภัย)                                             (นำยศุภฤกษ์ ทิฉลำด) 
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                 สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
                     9  กันยำยน 2565                                                9  กันยำยน 2565 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                      (นำงสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                       9  กันยำยน 2565 

 

http://www.maethahealth.com/
http://www.maethahealth.com/

