
แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการการรับสินบนการให้และรบัของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการให้และ
รับของขวัญ 

ป้องกันการรับสินบน
การให้และรับ
ของขวัญแก่ผู้บังตับ
บัญชาในเทศกาลปี
ใหม ่

ป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิผดิ

กฎหมาย 

1.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
2.จัดท ามาตรการการให้และรับ
ของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่และแจ้งบุคลากรทกุ
คนในหน่วยงานทราบถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผู้
ได้รับมอบหมายงานและรายงาน
ผลใหส้าธารณสุขอ าเภอทราบทุก
เดือน 

สสอ.บ้านธดิ าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการป้องกันการรับ
สินบนในเรื่องการให้และรบั
ของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม ่
ไม่พบเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตผิิด
กฎหมาย 

- -  

 

ผู้รายงาน        

       (นางสุจิตรา ปิ่นกมุภีร์)   

                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      

                       2 กันยายน 2565 



แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการการจดัหา
พัสดุตามกฏหมาย
ก าหนด 

ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน

จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดมุี
ความโปร่งใส ถูกต้อง

ตามพรบ. 

1.มีการแต่งตั้งกรรมการพัสดุทุก
หน่วยงาน 
2.การจัดหาพสัดุใช้พรบ.การจัดซือ้
จัดจ้างปี พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง ปี พ.ศ. 
2560 
 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเงินและพสัดุครบทุก
หน่วยงาน 
2.ควบคุมก ากับการใช้
งบประมาณโดยGFIMsกรณีงบ
มากกว่า  5000 บาททุก
หน่วยงาน 
 
 

   

 

ผู้รายงาน        

       (นางสุจิตรา ปิ่นกมุภีร์)   

                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      

                       2 กันยายน 2565 

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามมารตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการป้องกัน
การรับสินบนเงิน
บริจาคและทรัพยส์ิน
บริจาค 

ป้องกันการรับสินบน
เงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบรจิาค 

ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 

1.จัดท ามาตรการป้องกันการรับ
สินบนเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 
๒.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนเจา้หน้าที่
รับทราบและถือปฏิบตัิโดย
เคร่งครดั 
 3.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผู้
ได้รับมอบหมายงานและรายงาน
ผลใหส้าธารณสุขอ าเภอทราบทุก 
๖ เดือน 

สสอ.บ้านธดิ าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
เงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค 
ไม่พบการปฏิบัติงานท่ีมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

   

 

ผู้รายงาน        

       (นางสุจิตรา ปิ่นกมุภีร์)   

                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      

                       2 กันยายน 2565 

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามารตรการส าคัญ ๔ มาตรการ 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการใช้รถ
ราชการ 

ควบคุมการใช้รถของ
ทางราชการ 

ป้องกันไม่ให้ใช้รถ
ราชการผดิระเบียบ 

1.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
2.จัดท าทะเบียนการใชัรถราชการ 
3.จัดท าคู่มือการใช้รถของทาง
ราชการและแจ้งบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานทราบถือปฏิบัติอยา่ง
เคร่งครดั 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผู้
ได้รับมอบหมายงานและรายงาน
ผลใหส้าธารณสุขอ าเภอทราบทุก
เดือน 

สสอ.บ้านธมิอบหมายให้นาย
จ าลอง ปัญจะบรุี ปฏิบัตหิน้าท่ี
ดูแลรถของทาชการ ควบคุม
ตรวจสอบการใช้รถและมีหน้าท่ี
รายงานผลให้สาธารณสุขอ าเภอ
ทุก 1 เดือน 
ไม่พบการใช้รถราชการไปใช้ผดิ
ประเภท 

   

2.มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าเบี้ยเลิยยงเหมา
จ่ายและเงินเพิ่ม

ควบคุมการเบิกจ่าย
ถูกต้อง ตามระเบียบ 

การเบิกจ่ายเงิน
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

1.จัดส่งค าประกาศสป.เรื่อง
มาตรการป้องกันการทุจรติ และ
แก้ไขการกระท าผดิวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐประจ าปี งบประมาณ 
2561 ใหร้พ.สต.ในสังกัดทราบ 
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
2.การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
ยึดถือระเบียบกระทรวงการคลัง 
3.มีการายงานผลการด าเนินงาน
ทางการเงินให้สตง.ทราบทุก 1 
เดือน 
4.สสจ.เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐาน

1.การเบิกจ่ายเงิน อสม.เริ่มมี
การใช้ E-paymentตามระเบยีบ
กระทรวง 
2.มีการจัดส่งเอกสารสตง.ทุก 1 
เดือน 
3.การเบิกจ่ายเงินในรพ.สต.อยู่
ในรูปคณะกรรมการ 
4.มีการตรวจสอบงานการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของคปสอ.บ้านธิทุก 6 
เดือน 

 

   



ส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข(พ.ต.ส.) 

ทางการเงินทุกประเภทของสสอ.
และสสอ.เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐาน
ของสสอ. 
5.มีระบบการตรวจสอบภายในทุก 
6 เดือน 

3.มาตรการการจดัท า
โครงการและการ
ฝึกอบรมตาม
กฎหมายก าหนด 

จัดท าโครงการและ
การฝึกอบรมตาม
กฎหมายก าหนด 

ป้องกันการจัดท า
โครงการ/การ

ฝึกอบรมทีไ่ม่โปร่งใส 

การจัดท าโครงการต่างๆยึด
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสสอ.จดัท าโครงการขออนุมัติ
สสจ.ก่อนด าเนินการทุกโครงการ 

ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมามีการ
จัดท าโครงการโดยใช้
งบด าเนินการ 4  โครงการการ
เบิจ่ายเงินโครงการตา่งๆถูกต้อง
ตามระเบียบ 

   

4.มาตรการการจดัหา
พัสดุตามกฏหมาย
ก าหนด 

ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน

จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดมุี
ความโปร่งใส ถูกต้อง

ตามพรบ. 

1.มีการแต่งตั้งกรรมการพัสดุทุก
หน่วยงาน 
2.การจัดหาพสัดุใช้พรบ.การจัดซือ้
จัดจ้างปี พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง ปี พ.ศ. 
2560 
3.หน่วยงานมีการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การบริหารงานภาครัฐ(ITA) 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเงินและพสัดุครบทุก
หน่วยงาน 
2.ควบคุมก ากับการใช้
งบประมาณโดยGFIMsกรณีงบ
มากกว่า  5000 บาททกุ
หน่วยงาน 
3.ผลการด าเนินงาน ITA หน่วย
งานสสอ.ได้คะแนน 95.26/100 

   

 

ผู้รายงาน        

       (นางสุจิตรา ปิ่นกมุภีร์)   

                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      

                       2 กันยายน 2565 



แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ 

ส่วนชดเชยสว่นสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่พัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

ข้อเสนอแ
นะ 

หมายเหต ุ

1.มาตรการแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันการรับส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน
หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น  ห รื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ข อ ง ที่ พั ส ดุ ข อ ง ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ป้องกันในการรับส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือ
ส่ ว น อื่ น ใ ด เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น  ห รื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ข อ ง ที่ พั ส ดุ ข อ ง ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิ

ผิดกฎหมาย 

1.มอบหมายผูร้ับผดิชอบงาน 
2.จัดท ามาตรการแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของ
งาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ที่ พั ส ดุ ข อ งส า นั ก ง า นป ลั ด ก ร ะ ทร ว ง
สาธารณสุข 
และแจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
4.ควบคุมก ากับการปฎบิัติโดยผูไ้ด้รับ
มอบหมายงานและรายงานผลให้สาธารณสุข
อ าเภอทราบทุกเดือน 

สสอ.บ้านธิ ด าเนินงานตาม
กรอบแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการรับส่ วนแถม
พิ เ ศษ  ส่ ว นชด เ ชยส่ ว น
สนับสนุนหรือส่ วนอื่น ใด
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของ
งาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของที่พัสดุ
ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

- -  

 



ผู้รายงาน          

                   (นางสุจิตรา ป่ินกุมภีร์)      

                                                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                                      

            2 กันยายน 2565 

 


