
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   โทร.0 5567 3136       

ที ่ สท ๐๐๓๒.3๐๑/                                    วันที ่     10  กรกฎาคม  2563                

เรื่อง  กรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ    

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานเภสัชกรรม ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับ 
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนาม สั่งการ เพื่อน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 
  
 
                      (นางธัญลักษณ์   พุ่มชุ่ม) 
                                                                             เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

- เห็นควรน าเสนอผู้บริหารและปิดประกาศเผยแพร่ต่อไป 
 
 
 
                         (นายเอนก    จันทร์แจ) 
             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รักษาการ 

ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

 

- ทราบ ด าเนินการ 
 
 

  (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137 
ที่  สท 0032.301/009   วันที่  31  สิงหาคม  2563 
เรื่อง   รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

 ต้นเรื่อง 
 เนื่องด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้จัดท าประกาศมาตรการในการ

ป้องกันการรับสินบน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขออนุญาตด าเนินการเผยแพร่รายงานผลสรุปการวิเคราะห์ผลการ
ก ากับติดตาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
   

ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตฯ ต่อไป 
 

   
 
 
 

                      (นายเอนก    จันทร์แจ) 
             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รักษาการ 

ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
    
 

     
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 













 
 

รายงานสรุปผลการก ากับติดตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

......................................... 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) ที่ก าหนให้ส่วนราชการได้
น าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้อง
แสดงออกถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
สมประโยชน์ต่อรัฐ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
1.1 บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใจ ขาดความรู้ความเข้าใจความช านาญ

และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีการฝึกอบรมให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพ่ือให้มี
ความรู้ในการตรวจคุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ ไม่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการก าหนด ความต้องการพัสดุ  ท าให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เป็นต้น 

1.2 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (spec) 
คุณสมบัติ เงื่อนไข ในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลส าเร็จของงานไม่ชัดเจน 

2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
2.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้

เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
2.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัด

จ้างทางอิเล็กทรอนิกส์  จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
2.3 จากระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ปริมาณการใน

การจัดท าเอกสารมีอยู่จ านวนมาก   บุคลากรที่ด าเนินงานไม่เพียงพออาจท าให้ล่าช้าและมีโอกาสผิดพลาดสูง 
2.4 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องท าเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง            

ซึ่งระบบได้ท าการปรับปรุงอยู่ตลอด  และระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วตกและหลุดบ่อยท าให้มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและเกิดความล่าช้าในการใช้งานในระบบ 

3. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.1 ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องศึกษาระเบียบและข้อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ    
ลดความเสี่ยงต่าง ๆ และไม่มีข้อผิดพลอดใด ๆ 



3.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องศึกษาและฝึกทักษะในการบันทึกข้อมูล          
และจัดท าเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และระบบอินเตอร์เน็ตต้องมีความเสถียรสูง  
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

3.3 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมข้อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

3.4 ให้ความรู้ หรือจัดอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในให้มีความเข้าใจ 
ความช านาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฝึกอบรมให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ  
เพ่ือให้มีความรู้ในการตรวจคุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ อบรมเกี่ยวกับวิธีการก าหนดความต้องการพัสดุ ท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น เป็นต้น 
 

 ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2563 
  

 
 

                         (นายเอนก    จันทร์แจ) 
             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รักษาการ 

 ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

   
   
        (    ) ทราบ         (     ) ไม่ทราบ 
 
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137 
ที่  สท 0032.301/010   วันที่  31  สิงหาคม  2563 

เร่ือง   รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามท่ีกลุ่มงานาบริหารทั่วไป  ได้ก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน และให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน กรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based Integrity @ 
Transparency Assessment : EB 17) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดัชนีชี้วัดที่ 8 และต้องรายงานผลการ
ก ากับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน
เพ่ือเป็นหลักฐานนั้น 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับ
สินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่าระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563            
(ไตรมาสที่ 2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางารวมทั้งมาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
ดังนั้น จึงขอสรุปผลการก ากับ ติดตาม พอสังเขป ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่   โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดได้
ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
มาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลัก เกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2553 บุคาลากรทุกระดับในโรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย  ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยการใช้บัตรอวยพรและอวย
พรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 

บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ที่มีหน้าที่ด าเนินกานจัดซื้อ ไม่ได้ทากรหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล  และไม่ได้มีพฤติการณ์อัน
พึงเห็นได้ว่ามีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 หรือฐานรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
มาตรา 128 และมาตรา 173 



3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อย่างเคร่งครัดและไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ
รับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

5. มาตรการป้องกันการทุจริต  และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการส มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. มาตรการรับของแถม 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติฯ ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน 

7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และแก้ไข

การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรีประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่พบว่ามีการกระท าผิดที่ต้องด าเนินการ
ทางวินัยทางละเมิดและทางอาญา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

   
 
                 (นายเอนก    จันทร์แจ) 
          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รักษาการ 
               ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
          

          ทราบ / ด าเนินการ 
 
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรีสัชนาลัย 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี.:. 31  สิงหาคม  2563 
 
หัวข้อ : รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา             
ในเทศกาลปีใหม ่
 
Link/ภายนอก: .......-.......................................................................................................... ......................... 
 

หมายเหตุ. : .......-..........................................................................................................................................      
 
              
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
                   (นายเอนก    จันทร์แจ)                                          (นายสุทนต์    ทั่งศิริ) 
     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
         รักษาการ  ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
          วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563....                วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563.... 
        
 

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์    ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563.... 

 
 
 
 
 
 
 


