
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
ช่ือหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
วัน/เดือน/ปี : วันท่ี    9  กันยายน  2565 

  หัวข้อ : สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

             - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
พรรณนานิคม  ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4  
 
ตามท่ีหน่วยงานกำหนด 
 
 
  Link ภายนอก:…ไม่มี…………………………………………………………………………………………….………………………………..……. 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ........................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(.......นายเกียรติศักดิ์ สัพโส....) (......นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์.....) 

ตำแหน่ง........นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ........ ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม......  
วันท่ี.....9..เดือน...กนัยายน....พ.ศ....2565..... วันท่ี.....9..เดือน...กนัยายน....พ.ศ....2565..... 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(....นายเกียรติศักดิ์ สัพโส....) 
ตำแหน่ง.....นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.......... 

                                            วันท่ี.....9..เดือน...กนัยายน....พ.ศ....2565..... 
 

 
 



 
 

                                                                                บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/169 วันที่               9    กันยายน    2565 
เร่ือง ขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ

จัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม  ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 

  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ด้วย ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 
การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด นั้น 
 

                         ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร  จึงขอรายงานรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม  ปีงบประมาณ 2565  
ไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2565 รอบไตรมาส 4 พบว่าไม่มีการรียกรับสินบน และการกระทำผิดวินัยของ
บุคลากรในสังกัด ในรอบการติดตามไตรมาส 4 ปีงบประมาณ  2565  แต่อย่างใด  รายละเอียดดังรายงานท่ี
แนบมาพร้อมนี้    

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
 
       (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                                                               - ทราบ /อนุญาต 

 
 

                       (นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

 “อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” 

 



รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ.2564  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 
๑. หน่วยงาน : ศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
๒. ระยะเวลาการายงาน : ปีงบประมาณ 2565 รอบไตรมาส 4    
๓. ประเภทกำกับติดตาม : 
    ๓.๑  การรับประโยชน์จากบริษัทยาเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 
ท่ีรับเรื่อง 

สรุปเรื่องท่ีได้รับ  วัน/เดือน/ปี 
ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 

- - - - 
  

   ๓.๒  การรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

  
สรุปเรื่องท่ีได้รับ  วัน/เดือน/ปี 

ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 
- - - - 

   ๓.3  การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

ท่ีรับเรื่อง 
สรุปเรื่องท่ีได้รับ  วัน/เดือน/ปี 

ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 
- - - - 

   ๓.4  ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

ท่ีรับเรื่อง 
สรุปเรื่องท่ีได้รับ  วัน/เดือน/ปี 

ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 
- - - - 

   ๓.5  ระบบการเชิดชูเกียรติ 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

ท่ีรับเรื่อง 
สรุปเรื่องท่ีได้รับ  วัน/เดือน/ปี 

ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 
- - - - 

๔. สรุปจำนวนเร่ืองการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด:         
    จำนวน 0  เรื่อง 
๕. ปัญหา/อุปสรรค :    
    ๕.๑ ผู้แจ้งเบาะแสไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
    ๕.๒ แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าท่ีเกรงกลัวผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการร้องเรียน  
๖. แนวทางแก้ไข :    
    ๖.๑ ทำการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น  เช่น จดหมายข่าว  เวทีประชุมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน  เวทีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
    ๖.๒ จัดทำมาตรการท่ีชัดเจน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพรรณานิคม เน้นการรักษาความลับ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 
 

                                              ผู้รายงาน.................................................. 
                                                            (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส)                               
                                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                        
                                  



                                                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/  วันที่              9   กันยายน   2565 
เร่ือง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2564  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม  ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 

  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ด้วย ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 
การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด นั้น 
 

                         ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร  จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม  ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2565 รอบไตรมาส 4  รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้  บนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
 
      (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                                                               - ทราบ /อนุญาต 

 
 

                       (นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

 “อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” 
 

 


