




รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
โรงพยาบาลขุนตาล อ าเภอยางฮอม จังหวัดเชียงราย 

 
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/

ก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบให้
เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

๑.มาตรการปูองกัน
การรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 

๑.จัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเพื่อ
รับทราบเรื่องการ
รับสินบนหรือรับ
ของขวัญ 
๒.สร้างจิตส านึก
การไม่รับของขวัญ/
ของที่ระลึก 
๓.รายงานความ
เสี่ยงเมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ 

ไม่พบผู้กระท าผิด ไม่พบการรับ
ของขวัญหรือรับ
สินบน 

๒.มาตรการการ
ปูองกันการรับ
สินบนใน
กระบวนการ
เบิกจ่ายตามสิทธิ
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

ข้าราชการทุกคนใน
หน่วยงาน 

๑.จัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเพื่อ
รบัทราบเรื่องการ
รับสินบนใน
กระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 
๒.สร้างจิตส านึก
การไม่รับของขวัญ/
ของที่ระลึก 
๓.รายงานความ
เสี่ยงเมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ 
 
 
 
 
 

ไม่พบผู้กระท าผิด ไม่พบการทุจริตใน
การเบิกจ่ายตาม
สิทธิข้าราชการ 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/
ก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบให้
เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

๓.มาตรการปูองกัน
การรับสินบนใน
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

บุคลากรใน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑.จัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่เพ่ือ
รับทราบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นระเบียบ 
๒.ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุ
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ
และกฎหมายหรือ
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 
๓.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน 
๔.มีการตรวจสอบ
ภายใน/ควบคุม
ภายใน 
๕.มีการรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบ
เห็นเหตุการณ์ 

ไม่พบผู้กระท าผิด -ไม่พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้อง 

4.มาตรการปูองกัน
การรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาค
และทรัพย์สิน
บริจาค 

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 

1.วางแผนการรับ
บริจาคและ
ทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค 
2.พิจารณาการรับ
บริจาคเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค 
3.วางแผนการใช้
จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค 
4.จัดท ารายงานกา
รับ-จ่าย/ทรัพย์สินที่ 

ไม่พบผู้กระท าผิด -ไม่พบข้อร้องเรียน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตามประกาศ
มาตรการปูองกัน
การรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาค
และทรัพย์สิน
บริจาค 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/
ก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบให้
เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

  มีผู้บริจาค 
5.ติดตามละ
ตรวจสอบการรับ-
จ่าย/ทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค 

  

5.มาตรการปูองกัน
การทุจริตและการ
กระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
-มาตรการการใช้รถ
ราชการ 
 
 
 
 
-มาตรการการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ 
๒.พนักงานขับ
รถยนต์ปฏิบัติตาม
ใบขอใช้รถ 
๓.มีรายงานความ
เสี่ยงเมื่อพบเห็น
เหตุการณ์ 
 
๑.ให้ขออนุญาต
ผู้อ านวยการก่อน
การปฏิบัติงาน 
๒.ลงชื่อมา
ปฏิบัติงานก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 
๓.ให้หัวหน้าเวร
ตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อและ
รับรองว่าได้มา
ปฏิบัติงานจริง 
๔.ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
๕.ให้มีการรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบ
เห็นเหตุการณ์ 
 

ไม่พบผู้กระท าผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่พบผู้กระท าผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่พบการฝุาฝืน
กฎระเบียบเกี่ยวกับ
กาใช้รถราชการ 
-มีการขออนุญาตใช้
รถยนต์ตามระเบียบ
ราชการจริง 
 
 
 
 
-มีการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนตาม
จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/
ก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบให้
เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

-มาตรการการ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม 
สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มาตรการการ
จัดหาพัสดุ 

บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
 

๑.ให้เจ้าหน้าที่
จัดท าบันทึกขอ
อนุญาตฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
สัมมนาเสนอ
ผู้อ านวยการก่อน
ด าเนินการ 
๒.รายงานผลการ
ด าเนินการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนาเมื่อ
เสร็จสิ้น 
๓.ให้มีการรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบ
เห็นเหตุการณ์ 
 
๑.ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุ
ปฏิบัติให้เป็น
ระเบียบพัสดุและ
กฎหมายหรือมติ 
ครม.ที่เกี่ยวข้อง 
๒.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน 
๓.มีการตรวจสอบ
ภายใน/ควบคุม
ภายใน 
๕.มีการรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบ
เห็นเหตุการณ์ 
 
 
 

ไม่พบผู้กระท าผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่พบผู้กระท าผิด 
 

-มีการขออนุญาต
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ไม่พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้อง 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/
ก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบให้
เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย ความรับผิด
ทางละเมิด/อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

6.มาตรการการรับ
ส่วนแถมพิเศษ  
ส่วนชดเชย สว่น
สนับสนุน หรือส่วน
ใดอ่ืนเพ่ิมเติมจากท่ี
หน่วยงานของรัฐก า
หนไว้ในขอบเขต
ของงาน หรือ
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ 

บุคลากรใน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑.จัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่เพ่ือ
รับทราบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นระเบียบ 
๒.ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุ
ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ
และกฎหมายหรือ
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 
๓.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน 
๔.มีการตรวจสอบ
ภายใน/ควบคุม
ภายใน 
๕.มีการรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบ
เห็นเหตุการณ์ 

ไม่พบผู้กระท าผิด -ไม่พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


