
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 9  กันยายน 2565 
หัวข้อ:  รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  (ตุลาคม 2564- 9 
กันยายน 2565) เผยแพร่บนเวบไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ www.maethahealth.com  
Link ภายนอก:   
 
หมายเหตุ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รับผิดชอบ                                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                             (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     9  กันยายน 2565                                                9  กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                      (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       9  กันยายน 2565 
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การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :  9  กันยายน 2565 

หัวข้อ:  แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565  
1. มาตรการป้องกันการการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการะบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ี

หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
7. หนังสือชี้แจงมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

 
Linkภายนอก: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   www.maethahealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รับผิดชอบ                                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                             (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     9  กันยายน 2565                                                9  กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                      (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       9  กันยายน 2565 

 

 

 

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


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :  31  มีนาคม 2565 

หัวข้อ:  แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบท่ี 1 
ประจ าปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565  

1. มาตรการป้องกันการการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการะบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ี

หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
7. หนังสือชี้แจงมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

 
Linkภายนอก: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   www.maethahealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รับผิดชอบ                                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                             (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     31  มีนาคม 2565                                                31  มีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                      (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       31  มีนาคม 2565 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :  9  กันยายน 2565 

หัวข้อ:  แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบท่ี 2 
เมษายน 2565 – 9 กันยายน 2565 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565  

1. มาตรการป้องกันการการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการะบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ี

หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
7. หนังสือชี้แจงมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

 
Linkภายนอก: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   www.maethahealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           ผู้รับผิดชอบ                                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                             (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     9  กันยายน 2565                                                9  กันยายน 2565 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                      (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       9  กันยายน 2565 
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