
                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ท่ี ลพ ๐732/042          วันที่  10 มีนาคม 2564 
เรื่อง   การก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  
 

  ตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ในหัวข้อการประเมินที่ EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกันการรับสินบน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิได้จัดส่งมาตรการต่างให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ ลพ 0132/ว. 038  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
นั้น 
  จากการติดตามประเมินผลตามมาตรการ ต่อไปนี้ ในรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 
10 มีนาคม 2564)  ได้แก่ 
  1.มาตราการการให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
  2.มาตราการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  3.มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรพัย์สินบริจาค 
  5.มาตราการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของบุคลากร
ในสังกัด กรณี การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ  

6.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด 
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่พัสดุของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พบว่าสถานบริการทุกแห่งด าเนินการตามมาตรการและมีการควบคุมก ากับอย่างเคร่งครัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวทาง website ของ
หน่วยงานต่อไป 

       
    (นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

           - ทราบ 
- อนุมัติให้เผยแพร่ทางเวปไซด์ 

     นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 



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

สสอ.บ้านธดิ าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการป้องกันการรับ
สินบนในเรื่องการให้และรบั
ของขวัญแก่ผู้บังตับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม ่
ไม่พบเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตผิิด
กฎหมาย 

- -  

 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



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 

   

 



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.บ้านธมิอบหมายใหน้าย
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 100/100 

   

 


