
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ   อ ำเภอสบปรำบ   จังหวัดล ำปำง   52170 
ที่  ลป 0932/385    วันที่  19  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำม มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 

  ตำมที่กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำร 
กลไกและระบบในกำรป้องกันกำรับสินบน ปีงบประมำณ 2563  และได้สั่งกำรให้บุคลำกรในสังกัดด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร กลไกและระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ทุกรูปแบบและส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ มี
ควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงชื่อสัตย์ สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สังคม และให้
ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบนั้น 
 

  กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไปส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ขอรำยงำนสรุปผลกำรก ำกับ
ติดตำม มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ รอบที่ 1 (ตุลำคม 2562- 29 กุมภำพันธ์ 2563) (ตำม
รำยละเอียดที่ส่งมำพร้อมนี้) 
    

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 

 
 
        (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 
      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

 

           ทราบ-ด าเนินการ 
 
 

      (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2563  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง รอบท่ี 1 ตุลาคม 2562- 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 

แบบรายงานสรุปผล
การก ากับติดตาม 
มาตรการป้องกัน
การรับสินบนทุก
รูปแบบ ประจ าปี 

2563  
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ
สบปราบจังหวัด
ล าปางรอบที่ 1 
ตุลาคม 2562-

กุมภาพันธ์ 2563 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

1.มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ เจ้ำหน้ำที่ สสอ.สบปรำบ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

1.ให้กำรจัดหำพัสดุภำครัฐ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
2.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่มงำน
รับทรำบเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ 
3.มีกำรตรวจสอบภำยใน/กำรควบคุมภำยใน 
4.มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเห็น
เหตุกำรณ์ 

ไม่มี ไม่มีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

2.มำตรกำรกำรเบิก
ค่ำตอบแทน 

เจ้ำหน้ำที่ของ 
สสอ.สบปรำบ 

1.ให้ขออนุญำต สำธำรณสุขอ ำเภอก่อน
ปฏิบัติงำน 
2.ให้ลงชื่อมำปฏิบัติงำนก่อนเริ่มปฏิบัติงำน 
3.ให้หัวหน้ำเวรตรวจสอบกำรลงลำยมือชื่อ 
4.ให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

ไม่มี เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนตำม
จริง 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ต 
 

รวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 



แบบรายงานสรุปผล
การก ากับติดตาม 
มาตรการป้องกัน
การรับสินบนทุก
รูปแบบ ประจ าปี 

2563  
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ
สบปราบจังหวัด
ล าปางรอบที่ 1 
ตุลาคม 2562-

กุมภาพันธ์ 2563 

3.มำตรกำรใช้รถรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของ 
สสอ.สบปรำบ 

ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรขออนุญำตใช้รถยนต์
รำชกำร 
1.ยื่นใบขอใช้รถยนต์รำชกำรให้กับงำนพัสดุ
(ยำนพำหนะ) 
 2.หัวหน้ำงำนพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ
มอบหมำยให้ไปรำชกำรหรือแผนกำรออก
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่ขอใช้รถทำง
รำชกำร 
3.เสนอสำธำรณสุขอ ำเภออนุมัติ 
4.พนักงำนขับรถยนต์ปฏิบัติงำนตำมใบขอใช้
รถยนต์รำชกำรโดยยึดหลัก ดังนี้ 
   4.1ศึกษำเส้นทำงก่อนกำรเดินทำง 
   4.2ปฏิบัติตำมกฎจำรจรอย่ำงเคร่งครัด 

ไม่มี มีกำรขออนุญำตใช้รถยนต์
ตำมระเบียบรำชกำรจริง 

 

4.มำตรกำรกำรใช้สินทรัพย์
ของทำงรำชกำร 

เจ้ำหน้ำที่ของ สสอ.สบ
ปรำบ 

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่มงำน/รพ.
สต.รับทรำบกำรไม่ใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำรไป
ใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตรำ
ครุฑ/กระดำษ A4 และวัสดุสิน้เปลืองอ่ืนๆ 
2.มีกำรสุ่มตรวจ 
3.รำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเหตุกำรณ์ 

ไม่มี ไม่มีกำรน ำทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 

 มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 



 
 

 
แบบรายงานสรุปผล
การก ากับติดตาม 
มาตรการป้องกัน
การรับสินบนทุก
รูปแบบ ประจ าปี 

2563  
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ
สบปราบจังหวัด
ล าปางรอบที่ 1 
ตุลาคม 2562-

กุมภาพันธ์ 2563 

5. มำตรกำรกำรรับสินบน
หรือรับของขวัญ 

เจ้ำหน้ำที่ของ สสอ.สบ
ปรำบ 

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
รับทรำบเรื่องกำรรับสินบนหรือรับของขวัญ
ของเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่รับทรำบเรื่อง
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภำยใน
หน่วยงำน 
 3.สร้ำงจิตส ำนึกกำรไม่รับของสินบนหรือรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่มีหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4.มีกำรจัดท ำค ำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
5.รำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ 

ไม่มี ไม่พบกำรรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 



แบบรายงานสรุปผล
การก ากับติดตาม 
มาตรการป้องกัน
การรับสินบนทุก
รูปแบบ ประจ าปี 

2563  
ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ
สบปราบจังหวัด
ล าปางรอบที่ 1 
ตุลาคม 2562-

กุมภาพันธ์ 2563 

6.  มำตรกำรกำรจัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดู
งำน ประชุมและสัมมนำ 

เจ้ำหน้ำที่ของ สสอ.สบ
ปรำบ 

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
รับทรำบ กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดู
งำน ประชุมและสัมมนำ 
2.งำนแผนงำนตรวจสอบกำรจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ
ต่ำงๆ ให้มีเป้ำหมำยและรำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำนฝึกอบรมศึกษำดูงำน ประชุมและ
สัมมนำ ที่สอดคล้องกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
งำนของหน่วยงำนหรือองค์กรอย่ำงชัดเจน 
3.งำนกำรเงินตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช่จ่ำย
ต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนที่
เป็นจริง ทั้งด้ำนกิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
ระยะเวลำ และกำรจัดกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้อง
และเป็นตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.งำนควบคุมภำยในมีระบบกำรตรวจสอบ 
ติดตำม สรุปประเมินผลและรำยงำน กำร
ด ำเนินโครงกำร 
 

ไม่มี ไม่พบกำรรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ 

 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 



 
 

7. มำตรกำรกำรรับส่วน
แถมพิเศษ 

เจ้ำหน้ำที่ของ สสอ.สบ
ปรำบ 

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
รับทรำบเรื่องกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน
ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
จำกที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขต
งำน 
 2.จัดประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่รับทรำบเรื่อง
กำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุนหรือส่ วน อ่ืนใด เ พ่ิม เติมจำกที่
หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ในขอบเขตงำน 
3.มีกำรจัดท ำค ำสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
4.รำยงำนควำมเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ 

ไม่มี ไม่พบกำรรั บส่ วนแถม
พิเศษ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :  17  กุมภำพันธ์ 2564 
หัวข้อ:  ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. มำตรกำรป้องกันกำรกำรรับสินบนกำรให้และรับของขวัญ 
2. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนในกำระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำล

ข้ำรำชกำร ตำมมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2560 
3. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนประเด็นกำรรับเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำค 
5. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
6. มำตรกำรกำรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจำกท่ี

หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้ขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 
7. หนังสือชี้แจงมำตรกำรกำรจัดสวัสดิกำรภำยในสถำนพยำบำล 

 
Linkภายนอก: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ   
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลผู้อนุมัติรับรอง 

 
                        (นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ)                     (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
            ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
                 วันที่  17  กุมภำพันธ์ 2564                        วันที่    17  กุมภำพันธ์ 2564 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

                                     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่ 17  กุมภำพันธ์ 2564 

 

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

