
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง  โทร 054-296101 

ที ่ ลป 0932/78    วันที่  18  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

เรื่อง กำรก ำกับติดตำมและรับทรำบกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมกรอบแนวทำง                      
กำรปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
   

       ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง ได้จัดกำรประชุมตำมนโยบำยกำร
ด ำเนินงำน ITA กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมกรอบแนวทำงกำร
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว 
รำยละเอียดตำมสรุปกำรประชุมที่แนบมำพร้อมนี้ 

      ในกำรประชุมดังกล่ำว เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน สรุปได้ดังนี้ 
1. กำรละท้ิง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร 
2. กำรเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
3. กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 

   เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนสำธำรณสุข   
อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง จึงได้ท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำง กำร
ปฏิบัติงำน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. กำรละท้ิง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร 1.ให้ควำมรู้ เรื่องระเบียบกฎข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนแก่
บุคลำกรทุกคน 
2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้บุคลำกร ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัด 
3.มีกำรบันทึกรำยละเอียดกำรท ำงำน ลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
ก่อนท ำงำนทุกเช้ำ และลงเวลำปฏิบัติรำชกำรก่อนกลับบ้ำน ใน
วันท ำกำรรำชกำร และให้ ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบทุกวัน 
4.แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงระเบียบกำรลำ ทั้งลำกิจ ลำ
พักผ่อน ลำป่วย ลำคลอด และลำบวช ฯลฯ และจัดส่งใบลำ
ก่อนล่วงหน้ำ ตำมระเบียบ แต่หำกกรณีลำกิจฉุกเฉิน สำมำรถ
ลำได้ ณ วันดังกล่ำวที่แจ้ง 
5.จัดส่งคู่มือระเบียบกำรลำ ให้แก่ บุคลำกร 
 
 
 
 
 



ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

2. กำรเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรไป
เป็นของตนเองโดยทุจริต 

1.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้บุคลำกร ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเคร่งครัด 
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุ และให้เจ้ำหน้ำที่ส่ง
รำยงำนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ทุกไตรมำส 
3.มีกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
(EGP) ในกรณีที่งบประมำณเกิน 5,000 บำท ทุกครั้ง 
4.มีกำรบันทึกลงตรวจรับพัสดุ เข้ำบัญชีทุกครั้ง ตำมระเบียบ
พัสดุ และมีกำรปรับปรุงระบบกำรเบิก-จ่ำยพัสดุ  
5.มีกำรบันทึกข้อมูลกำรเบิก-จ่ำย เมื่อน ำพัสดุไปใช้ หรือบันทึก
รำยงำนในกรณีที่เสียหำย ช ำรุด และแจ้งให้ผู้บริหำรรับทรำบ 
6.จัดท ำแผนกำรใช้พัสดุรำยปี 
7.มีแผนผังขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยของ 
8.เขียนเลขพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในสิ่งของที่ใช้ และเขียนชื่อ
หน่วยงำนก ำกับ ลงบนครุภัณฑ์ทุกชิ้น 
 

3.กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 1.จัดให้มีกำรลงเวลำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ในสมุดลง
เวลำทุกครั้งที่มีกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
3.ในกรณีเดินทำงไปรำชกำร (ประชุม)ตรงกับวันที่ต้อง
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกกำร
แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลำรำชกำรทุกครั้งไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
4.จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน เป็นปัจจุบัน ประจ ำทุก
เดือน และมีกำรตรวจสอบด้วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และส่งเอกสำร
แก่ผู้บริหำร รพ.สต.ตรวจสอบ และลงชื่อรับรอง ก่อนส่งขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยทุกครั้ง 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบด้วย โปรดอนุญำตให้เผยแพร่บันทึกนี้ ทำงเว็บไซด์
ห น่ ว ย ง ำ น  ส ำ นั ก ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข อ ำ เ ภ อ ส บ ป ร ำ บ  จั ง ห วั ด ล ำ ป ำ ง 
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนถือปฏิบัติต่อไป 

 
 

                     (นำยนิเวศน์ สำยวงค์ปัญญำ) 
             นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 

              ชอบ-อนุมัต ิ
 
 

             (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
          สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

 
 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php


 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชือ่หน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี : 18  กุมภำพันธ์ 2564 
หัวข้อ : ประกำศกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ประกำศกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
 
Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ    
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                              ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                      (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                              (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
         ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร              ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
             วันที่ 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564                       วันที่ 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564                  

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)   

                                     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                          วันที่ 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564      
              
 

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php

