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แบบรายงานสรปุผลการกํากบัตดิตาม มาตรการป้องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบประจําปี ๒๕๖๕ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ จังหวัด 

ภูเกต็ เดือนตลุาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการควบคุม/กํากับ/
ติดตาม/ตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรการ 

สถิติการกระทํา
ผิดวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิด/

อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลักการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

หมายเหตุ 

มาตรการป้องกันการรับ
สินบนการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลต่างๆ 

เจ้าหน้าท่ีสังกัด 
สสอ.กะทู้ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/
ประกาศเจตจํานง 
2. สุ่มตรวจ 
3. รายงานความเสี่ยงเม่ือ
พบเหตุการณ์ 

ไม่มี 
ไม่พบการรับสินบน
หรือรับของขวัญ 

 

มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ีสังกัด 
สสอ.กะทู้ 

1. ประชุมชี้แจง 
2. ตรวจสอบภายใน 
3. รายงานความเสี่ยงเม่ือ
พบเหตุการณ์ 

ไม่มี ไม่มีการร้องเรียน 

 

มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีสังกัด 
สสอ.กะทู้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. ประชุมชี้แจง 
2. ตรวจสอบภายใน 
3. รายงานความเสี่ยงเม่ือ
พบเหตุการณ์ 

ไม่มี 

ไม่มีการร้องเรียน  

มาตรการป้องกันการรับ
สินบนประเด็นการรับ
เงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค 

เจ้าหน้าท่ีสังกัด 
สสอ.กะทู้ 

1. ประชุมชี้แจง 
2. ตรวจสอบภายใน 
3. รายงานความเสี่ยงเม่ือ
พบเหตุการณ์ 

ไม่มี 

ไม่มีการร้องเรียน  

มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการ
กระทําผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

เจ้าหน้าท่ีสังกัด 
สสอ.กะทู้ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/
ประกาศเจตจํานง 
2. สุ่มตรวจ/ติดตาม 
3. รายงานความเสี่ยงเม่ือ
พบเหตุการณ์ 
 

ไม่มี 

ไม่มีการร้องเรียน  

มาตรการรับของแถม 
เจ้าหน้าท่ีสังกัด 

สสอ.กะทู้ 

1. ประชุมชี้แจง 
2. ตรวจสอบภายใน 
3. รายงานความเสี่ยงเม่ือ
พบเหตุการณ์ 

ไม่มี 
ไม่พบการรับส่วน
แถมพิเศษ 

 


