
มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/ก ากับ/ตดิตาม/
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ

สถิตกิารกระท าผิดวินัย 
ความรับผิดชอบ ทาง

ละเมดิ/อาญา

การเปลี่ยนแปลงหลักการ
 ปฏิบัตติามมาตรการ

หมายเหตุ

1.มาตรการการ
จัดหาพัสดุ

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอ่าวลึกผู้
ทีเ่กี่ยวข้องกับการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

1ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง                  
2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าทีทุ่กกลุ่มงาน
รับทราบเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ                                   
3.มีการตรวจสอบภายใน / การควบคุม
ภายใน                                      
4.มีการรายงานความเส่ียงเมื่อพบเห็น
เหตุการณ์

ไมมี ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

2.มาตรการการ
เบิกค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอ่าวลึก

1.ให้ขออนุญาตผู้อ านวยการก่อน
ปฏิบัติงาน                                  
2.ให้ลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน     
 3.ให้หัวหน้าเวรตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อ                                  
4.ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

ไมมี เบิกจ่ายค่าตอบแทน    
ตามจริง

แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565
โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดือนมกราคม ถึง 15 มีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2)
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3.มาตรการใช้รถ
ราชการ

1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้
รถยนต์ ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับ
งานพัสดุ (ยานพาหนะ)                    
2.หัวหน้างานพัสดุ ตรวจสอบหนังสือ
มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการ
ออกปฏิบัติงานของหน่วยงานทีข่อใช้รถ
ทางราชการ                                
3.เสนอผู้อ านวยการอนุมัติ               
4.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบ
ขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้    
 4.1 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง     
 4.2 ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ไม่มี มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ 
ตามระเบียบราชการจริง
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4.มาตรการการใช้
สินทรัพย์ ของทาง
ราชการ

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอ่าวลึก

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าทีทุ่กกลุ่ม
งาน/รพ. สต.รับทราบการ ไม่ใช้
ทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว เช่น 
ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตรา ครุฑ/
กระดาษ A4 และวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ     
 2.มีการสุ่มตรวจ                         
3.รายงานความเส่ียงเมื่อพบ เหตุการณ์

ไมมี ไม่มีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว

5.มาตรการการรับ
สินบนหรือรับ
ของขวัญ

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอ่าวลึก

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงานรับทราบเร่ือง การรับสินบน
หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าทีห่รือผู้ทีม่ี
หน้าที ่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง   
2.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที ่รับทราบ
เร่ืองการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายใน หน่วยงาน

ไมมี ไม่พบการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ
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6.มาตรการจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมนา

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอ่าวลึก

1.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงานรับทราบการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและ
สัมมนา                                      
2.งานแผนงานตรวจสอบการจัดท า
โครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม
และสัมมนา ต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ 
รายละเอียดการด าเนินงาน ฝึกอบรม
ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาที่
สอดคล้องการแก้ปัญหา

ไมมี ไม่พบการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ
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และพัฒนางานของหน่วยงานหรือ 
องค์กรอย่างชัดเจน                       
3.งานการเงินตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่า
ใช่จ่าย ต่างๆ จะต้อง เป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นจริงทัง้ด้านกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการ 
จัดการต่างๆ ทีส่อดคล้อง และ เป็นตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง                       
4.งานควบคุมภายในมีระบบการ 
ตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและ
รายงานการด าเนินโครงการ

ไมมี ไม่มีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจ าปี 2565
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