
บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน                                     

ท่ี                  -  วันท่ี      17   พฤษภาคม   2564 

เรื่อง  รายงานผลการกำกับตดิตามการดำเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ   

         และสงเสริมจริยธรรม 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

เรื่องเดมิ 
  ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
เร่ือง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 2564 ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2564 เพื่อให
บุคลากรในสังกัด มีความตระหนัก มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม และปลอดจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น 

  ขอเท็จจริง 
  ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ขอรายงานผลการดำเนินการตาม ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เร่ือง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำ
ผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อเปนกลไกในการกำกับกับติดตามอยางตอเนื่อง โดยเผยแพร
รายงานดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และสามารถ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงาน อันจะเปนเครื่องมือในการสงเสริมและเสริมสรางความโปรงใสของ
หนวยงาน 

  ขอพิจารณา 
 เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน       

เร่ือง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 2564 เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 

 

 
                                  

ทราบ 

 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 



รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร 

 

  ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนไดดำเนินการจัดทำ ประกาศสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัย
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 2564 เพื่อใหบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน มีความตระหนัก มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ยึดมั่น          
ในคุณธรรม และปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังเปนการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส      
ในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ขอรายงานผลการดำเนินการตาม ประกาศสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัย
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อเปนเปนกลไก
ในการกำกับกับติดตามอยางตอเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนมีการดำเนินการตาม ประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการ
กระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ดังนี้.- 

1. จัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  ไดตระหนัก และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิด     
ความโปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทำกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และ
แกไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ท้ังนี้เพื่อใหการดำเนินการ
ตามมาตรการดังกลาว เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้ง
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน การใชอำนาจหนาที่การเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน  
การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่
เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ  ใหถูกตอง 
ตามที่กฎหมาย กฎ หรอืขอบังคับที่เก่ียวของกำหนด  

2. แจงเวียน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการ
ทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นาบอน ประจำปงบประมาณ 2563 ใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนทราบ 
  เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ปองกันการรับสินบน ไปในทางเดียวกัน และสามารถนำแนวทางดังกลาวไปไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ือใหเขากับ
สภาพแวดลอมและบริบทของหนวยงานนั้น ๆ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จึงไดดำเนินการแจงเวียน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแกไข
การกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน รวมถึงกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติตามมาตรการดงักลาว ใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนทราบ และถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด  
 
 
 
 



3. รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนฯ ไปยัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ตามรอบ
กำหนด 6 เดือน 12 เดือน รวมถึงขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยหัวหนาสวนราชการดำรงตนเปนแบบอยางที่ดี พรอมทั้ง
กำชับดูแลขาราชการในสังกัดใหประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการใหหรือรับของขวัญ หรือประโยชน     
อ่ืนใดใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของผานระบบ MSRS 

4. นำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต การ
เรียกรับสินบน และแกไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
ประจำปงบประมาณ 2564 ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
  เพื่อใหประชาชน และบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน สามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางสะดวก และไดตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันและแกไขปญหาการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 



แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 
ท่ี มาตรการปองกันการรับสินบน กลุมเปาหมาย สถิติการกระทำ ผิดวินัย 

ความรับ ผิดทางละเมิด/ 
อาญา 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

 ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอน  เรื่อง กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ลงวันท่ี 14  พฤษภาคม  2564 
1. มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกราชการชั้นผูใหญ             

หรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

-ไมม-ี ไมพบการรับสินบนหรือรบัของขวัญ 

2. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยา บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน/
ผูเก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง 

-ไมม-ี ไมพบการรับสินบนหรือรับของขวัญ 

3. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
ผูมีหนาที่เก่ียวกับจัดซื้อจัดจาง 

-ไมม-ี ไมพบการรองเรียนเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจาง หรือรับสินบนหรือรับ
ของขวัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

4. มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

-ไมม-ี ไมพบการรับสินบนหรือรับของขวัญใน 
หรือการรองเรียนผลประโยชนทับซอน
จากการบริจาคหรือทรัพยสินที่บรจิาค 

5. มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก มาตรการการใชรถราชการ 
มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการ
จัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 

บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 

-ไมม-ี 1. มีการขออนุญาตใชรถยนตตาม
ระเบียบราชการจริง 
2. เบิกจายคาตอบแทนตามจริง 
3. ไมพบการจัดทำโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาตาง ๆ  
ท่ีผิดระเบียบฯ 



แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการปองกนัการรบัสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 
ท่ี มาตรการปองกันการรับสินบน กลุมเปาหมาย สถิติการกระทำ ผิดวินัย 

ความรับ ผิดทางละเมิด/ 
อาญา 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

 ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอนาบอน  เร่ือง กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ลงวันที่ 14  พฤษภาคม  2564 
6. มาตรการการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมพิเศษ สวนชดเชย สวน

สนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากท่ีหนวยงานของรัฐกำหนดไวใน
ขอบ เขตงาน  หรือราละเอียดคุณ ลักษณะของพัสดุของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
นาบอนผูมีหนาที่เก่ียวของปฏิบัติตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่  
กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๒๕๔ ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เร่ือง แนวทาง
ปฏบิัติในการรับของแถม 

บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสขุอำเภอนาบอน 
ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจาง 

-ไมมี- ไมพบการรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จาง หรือการสรางเง่ือนไขใด ๆ ในการ
รับของแถมพิเศษ สวนชดเชย สวน
สนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน กรณีหากมีการจัดทำสวัสดิการภายใน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และสวัสดิการภายในของหนวย
บริการในสังกัด ใหดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
หนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัด
ไมมีคณะกรรมการสวสัดิการ พ.ศ. 2554 

บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสขุอำเภอนาบอน 
 

-ไมมี- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
และหนวยบริการในสังกัดไมมีการ
จัดทำสวัสดิการภายในของหนวยงาน 

 
                 ผูรายงาน 
             (นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ)                                   


