
แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด 
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การ
เปลี่ยนแปลง

หลักการ ปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

หมาย
เหตุ 

1. มาตรการ
การรับสินบน
หรือรับ
ของขวัญ 

เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ.แมส่าย 
เป้าทุกคน 

1.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง
การรับสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ทีม่ี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง  
2.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีรับทราบเรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน  
3.สร้างจิตส านึกการไมร่ับของสินบนหรือรับ ของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่มีหน้าท่ีที ่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจา้ง  
4.มีการจัดท าค าสั่งสุม่ตรวจเกี่ยวกบัการ จัดซื้อจดัจ้าง 5.
รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตกุารณ   

ไม่ม ี ไม่พบการรับ 
สินบนหรือรบั 
ของขวัญ 

 

2.มาตรการ
การ ป้องกัน
การรับ สินบน
ใน 
กระบวนการ 
เบิกจ่ายยา
ตาม สิทธิ
สวัสดิการ 
รักษาพยาบาล 
ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ี 
การเงินของ 
สสอ.แมส่าย 

1.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน รับทราบ
รับทราบมาตรการป้องกันการทุจรติ ในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
2.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีรับทราบเรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน  
3.สร้างจิตส านึกป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ 

ไม่ม ี ไม่พบการรับ 
สินบนใน 
กระบวนการ 
เบิกจ่ายยา ตาม
สิทธิ สวัสดิการ 
รักษาพยาบาล 
ข้าราชการ 

 

3.มาตรการ
การ จัดหา
พัสดุ /จดัซื้อ 
จัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี สสอ.
แม่สาย ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ 
การ จัดซื้อจัด
จ้าง 

1.ให้การจัดหาพสัดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี่ยวข้อง  
2.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีทุกกลุม่งาน รับทราบเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
3.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน  
4.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ ์

ไม่ม ี ไม่มีการ 
ร้องเรียน 
เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

4.มาตรการ
การ ป้องกัน
การรับ สินบน
ประเด็นการ 
รับเงินหรือ 
ทรัพย์สินที่มผีู ้
บริจาค 

เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ.แมส่าย 
เป้าทุกคน 

1) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยส์นิไม่ว่ากรณ ีใด ๆ ให้ส่วน
ราชการผูร้ับบริจาคค านึงถึง ผลไดผ้ลเสีย และประโยชน์ที่
ทาง ราชการจะ พึงได้รับและจะพึง่ต้องให้ตอบแทนท้ังใน 
ปัจจุบันและอนาคตเป็นส าคญั  
(2) การรับบริจาคที่มเีงื่อนไขเป็นการผูกพัน จะต้องไม่ให้
ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ  
(3) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยส์นิท่ีมี ภาระติดพัน หรือมี
ภาระต้องเรียกร้องหรือ ซ่อมบ ารุงรักษาส่วนราชการผูร้ับ 
 

ไม่ม ี ไม่มีการ 
ร้องเรียนการรับ 
สินบนประเด็น 
การรับเงินหรือ 
ทรัพย์สินที่มผีู ้
บริจาค 

 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด 
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การ
เปลี่ยนแปลง

หลักการ ปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

หมาย
เหตุ 

  บริจาค จะต้อง พิจารณาว่าผลตอบแทนท่ีได้รับคุม้ กับ
ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสยีไปหรือไม ่ 
(4) ในกรณีที่ส่วนราชการ ได้รับบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิน
ที่ไม่ตรงกับอ านาจหน้าท่ีของ ส่วนราชการนั้นให้ส่วน
ราชการที่ได้รับ การ บริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที ่
เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลและ บริหาร
ทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป ในกรณีที่ มีผู้บริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินให้ทางราชการ ทุกกรณีให้มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขั้นจนถึงหัวหน้าส่วน ราชการ 
และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของ ส่วนราชการ 
(5) หัวหน้าส่วนราชการอาจตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น ในการรับบริจาค เงินหรือทรัพย์สิน
ก่อนก็ได ้ 
(6) ในการรับบริจาคทรัพยส์ินอ่ืนนอกจาก เงิน ให้ส่วน
ราชการผูร้ับบริจาคตรวจสอบ เสยีก่อนว่าทรัพย์สินท่ีจะรับ
บริจาคม ีเอกสารสิทธิสมบูรณ์ ท้ังนี้ เพื่อมิให้ต้องเกิด คดี
ฟ้องร้องกันภายหลัง  
(7) ห้ามมิใหส้่วนราชการก าหนดเง่ือนไข ในการประมลูซื้อ
ทรัพย์สิน จ้างท าของหรือ ให้เช่าทรัพย์สิน โดยระบุให้
ผู้ขาย ผูร้ับ จ้าง ผู้เช่าทรัพยส์ินหรอืผู้ที่เป็นคู่สญัญากับทาง 
ราชการต้องบริจาคเงินหรือทรัพยส์ินให้แก่ ส่วนราชการ
นั้น 

   

5.มาตรการ
การ ป้องกัน
การทุจริต 
และแก้ไขการ 
กระท า
ความผิด วินัย
ของเจ้าหน้าท่ี 
รัฐ ท่ีพบบ่อย 
ดังนี ้ 
5.1 มาตรการ
การ ใช้รถ
ราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ.แมส่าย 
เป้าทุกคน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ  
1.ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กบังานพัสด ุ(ยานพาหนะ) 
2.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ มอบหมายใหไ้ป
ราชการหรือแผนการออก ปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีขอใช้
รถทาง ราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการขออนุญาต 
ใช้รถยนต์ ตาม
ระเบียบ 
ราชการจริง 
 

 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด 
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การ
เปลี่ยนแปลง

หลักการ ปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

หมาย
เหตุ 

5.2.มาตรการ
การ เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 
 
 
5.3 มาตรการ
การ จัดท า
โครงการ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาด ูงาน
ประชุมสมัมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.มาตรการ
การ จัดหา
พัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ.แมส่าย 
เป้าทุกคน 
 
 
เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ.แมส่าย 
เป้าทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี  สสอ. 
แม่สาย ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจดั 
จ้าง 

3.เสนอสาธารณสุขอ าเภออนุมัต ิ 
4.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอ ใช้รถยนต์
ราชการโดยยึดหลัก ดังนี ้ 
   4.1ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง  
   4.2ปฏิบัติตามกฎจารจรอย่างเคร่งครัด 
1.เสนอแผนก่อนปฏิบตัิงานต่อ สาธารณสุข อ าเภอก่อน
ปฏิบัติงาน  
2.ให้ลงช่ือมาปฏิบัติงานก่อนเริม่ปฏิบัติงาน  
3.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือช่ือ  
4.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให ้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
1.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน รับทราบ การ
จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสมัมนา 
2.งานแผนงานตรวจสอบการจดัท าโครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการ ด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม
และ สัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปญัหาและ พัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง ชัดเจน  
3.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจา่ยค่าใช่ จ่ายต่างๆ 
จะต้องเป็นไปตามผลการ ด าเนินงานท่ีเป็นจริง ท้ังด้าน
กิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรมระยะเวลา และการ จัดการ
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องและเป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4.งานควบคุมภายในมรีะบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป
ประเมินผลและรายงาน การ ด าเนินโครงการ 
1.ให้การจัดหาพสัดุภาครัฐ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี่ยวข้อง  
2.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีทุกกลุม่งาน รับทราบเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
3.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุม ภายใน  
4.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนตาม 
จริง 
 
 
ไม่มีข้อร้องเรียน 
มาตรการการ 
จัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน 
ประชุมสมัมนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 



มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

สถิติการกระท าผิด 
วินัย ความรับผิด 
ทางละเมิด/อาญา 

การ
เปลี่ยนแปลง

หลักการ ปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

หมาย
เหตุ 

6.มาตรการ
การรับ ส่วน
ของแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย 
ส่วน สนับสนุน 
หรือ ส่วนอ่ืน
ใด 

เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ. 
แม่สาย 

1.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง
การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วน ชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วน
อื่นใดเพิ่มเตมิ จากท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขต 
งาน  
2.จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีรับทราบเรื่อง การรับส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม
จากท่ี หน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นขอบเขตงาน  
3.มีการจัดท าค าสั่งสุม่ตรวจเกี่ยวกบัการ จัดซื้อจดัจ้าง  
4.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ ์

ไม่ม ี ไม่มีข้อร้องเรียน 
การรับส่วนของ 
แถมพิเศษ ส่วน 
ชดเชย ส่วน 
สนับสนุน หรือ 
ส่วนอ่ืนใด 

 

7. มาตรการ
การ จัด
สวัสดิการ 
ภายในของ 
สถานพยาบาล 

เจ้าหน้าท่ีของ 
สสอ. 
แม่สาย 

ไม่มีกองทุนเงินสวสัดิการภายใน สถานพยาบาลแต่อยา่งใด 
และไมมีการ ขอรับบริจาค การเรีย่ไร จากเงินงบประมาณ 
ใดๆมาเป็นกองทุนสวสัดิการภายใน สถานพยาบาล ดังนั้น
จึงไม่มีความจ าเป็นที ่จะก าหนดมาตรการการจดั
สวัสดิการภายใน สถานพยาบาล 

ไม่ม ี ไม่มีจดั
สวัสดิการ 
ภายในของ 
สถานพยาบาล 

 

               

                                                                                                         ทราบ 
 
 
                (นายสมบูรณ์   ยามี) 
             สาธารณสุขอ าเภอแม่สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


