
EB ๑3 ข้อ 4.๑ 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน   อ าเภอเถิน   จังหวัดล าปาง   52160 
ที่  ลป 0432/26   วันที่  19  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 
เรื่อง รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
 

  ตามท่ีกลุ่มบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ กลไก
และระบบในการป้องกันการับสินบน ปีงบประมาณ 2564  และได้สั่งการให้บุคลากรในสังกัดด าเนินการตาม
มาตรการ กลไกและระบบในการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน มีความ
มุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างชื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนั้น 
 

  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ขอรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม 
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563- 29 กุมภาพันธ์ 2564) (ตามรายละเอียดที่
ส่งมาพร้อมนี้ ข้อ 4.2 ) 
    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
             (นายประยูร จันทร์ศักดิ์) 
      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 

                  ทราบ-ด าเนินการ 
 
 
 

     (นายชุมพล ดวงดีวง์) 
     สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง รอบท่ี 1 ตุลาคม 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

1.มาตรการการจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่ สสอ.เถิน ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

1.ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน
รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
3.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน 
4.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ 

ไม่มี ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

2.มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน 

เจ้าหน้าที่ของ 
สสอ.เถิน 

1.ให้ขออนุญาต สาธารณสุขอ าเภอก่อน
ปฏิบัติงาน 
2.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
3.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ 
4.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ไม่มี เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม
จริง 

 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินจังหวัดล าปางรอบที่ 1 ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

3.มาตรการใช้รถราชการ เจ้าหน้าที่ของ 
สสอ.เถิน 

ปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์
ราชการ 
1.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ
(ยานพาหนะ) 
 2.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ
มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออก
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถทาง
ราชการ 
3.เสนอสาธารณสุขอ าเภออนุมัติ 
4.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้
รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ 
   4.1ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 
   4.2ปฏิบัติตามกฎจารจรอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี มีการขออนุญาตใช้รถยนต์
ตามระเบียบราชการจริง 

 

4.มาตรการการใช้สินทรัพย์
ของทางราชการ 

เจ้าหน้าที่ของ สสอ.เถิน 1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/รพ.
สต.รับทราบการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไป
ใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตรา
ครุฑ/กระดาษ A4 และวัสดุสิน้เปลืองอ่ืนๆ 
2.มีการสุ่มตรวจ 
3.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ 

ไม่มี ไม่มีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินจังหวัดล าปางรอบที่ 1 ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

5. มาตรการการรับสินบน
หรือรับของขวัญ 

เจ้าหน้าที่ของ สสอ.เถิน 1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน
หน่วยงาน 
 3.สร้างจิตส านึกการไม่รับของสินบนหรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.มีการจัดท าค าสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
5.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

ไม่มี ไม่พบการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ 

 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินจังหวัดล าปางรอบที่ 1 ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

6.  มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและสัมมนา 

เจ้าหน้าที่ของ สสอ.เถิน 1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รับทราบ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและสัมมนา 
2.งานแผนงานตรวจสอบการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
3.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช่จ่าย
ต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่
เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม 
ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง
และเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.งานควบคุมภายในมีระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การ
ด าเนินโครงการ 
 

ไม่มี ไม่พบการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ 

 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินจังหวัดล าปางรอบที่ 1 ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

7. มาตรการการรับส่วน
แถมพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ของ สสอ.เถิน 1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รับทราบเรื่องการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขต
งาน 
 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่อง
การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุนหรือส่ วน อ่ืนใด เ พ่ิม เติมจากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน 
3.มีการจัดท าค าสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
4.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

ไม่มี ไม่พบการรั บส่ วนแถม
พิเศษ 

 



EB ๑7 ข้อ 5.1 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่องแนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 17  กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ:  รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
              รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 
Link ภายนอก  :ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :- 

             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 
 
           
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
           วันที่ 17 เด ือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                       วันที่ 17 เด ือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

                                             วันที่ 17 เด ือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 



 


