บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โทร.0 5567 3136
ที่ สท ๐๐๓๒.3๐๑/
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง กรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สาหรับข้าราชการ และ
บุคลากรของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม สั่งการ เพื่อนาเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นางธัญลักษณ์ พุ่มชุ่ม)
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เห็นควรนาเสนอผู้บริหารและปิดประกาศเผยแพร่ต่อไป

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ทราบ ดาเนินการ

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137
ที่ สท 0032.301/009
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานสรุปผลการกากับติดตาม
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ต้นเรื่อง
เนื่องด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดทาประกาศมาตรการในการ
ป้องกันการรับสินบน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตดาเนินการเผยแพร่รายงานผลสรุปการวิเคราะห์ผลการ
กากับติดตาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตฯ ต่อไป

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

รายงานสรุปผลการกากับติดตาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
.........................................
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) ที่กาหนให้ส่วนราชการได้
นาผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้อง
แสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
สมประโยชน์ต่อรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.1 บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกั บการจัดซื้อจัดจ้างภายใจ ขาดความรู้ความเข้าใจความชานาญ
และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีการฝึกอบรมให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มี
ความรู้ในการตรวจคุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ ไม่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการกาหนด ความต้องการพัสดุ ทาให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เป็นต้น
1.2 หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการพั ส ดุ ไม่ มี ค วามรู้ ใ นการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะฯ (spec)
คุณสมบัติ เงื่อนไข ในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลสาเร็จของงานไม่ชัดเจน
2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
2.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้
2.2 เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการดาเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2.3 จากระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ปริมาณการใน
การจัดทาเอกสารมีอยู่จานวนมาก บุคลากรที่ดาเนินงานไม่เพียงพออาจทาให้ล่าช้าและมีโอกาสผิดพลาดสูง
2.4 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องทาเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
ซึ่ง ระบบได้ ทาการปรั บ ปรุ ง อยู่ ตลอด และระบบอิน เตอร์ เ น็ ตมี ค วามเร็ ว ตกและหลุ ด บ่ อยท าให้ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานและเกิดความล่าช้าในการใช้งานในระบบ
3. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1 ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องศึกษาระเบียบและข้อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อนามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ
ลดความเสี่ยงต่าง ๆ และไม่มีข้อผิดพลอดใด ๆ

3.2 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจะต้ อ งศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
และจัดทาเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และระบบอินเตอร์เน็ตต้องมีความเสถียรสูง
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
3.3 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมข้อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3.4 ให้ความรู้ หรือจัดอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในให้มีความเข้าใจ
ความชานาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฝึกอบรมให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
เพื่อให้มีความรู้ในการตรวจคุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ อบรมเกี่ยวกับวิธีการกาหนดความต้องการพัสดุ ทาให้การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น เป็นต้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
( ) ทราบ

(

) ไม่ทราบ

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137
ที่ สท 0032.301/010
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ตามที่กลุ่มงานาบริหารทั่วไป ได้กาหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน และให้มีการกากับติดตามรายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน กรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based Integrity @
Transparency Assessment : EB 17) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดัชนีชี้วัดที่ 8 และต้องรายงานผลการ
กากับติดตามกรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงาน
เพื่อเป็นหลักฐานนั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับ
สินบนและมาตรการป้องกันการรับสิน บนทุกรูปแบบ พบว่าระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
(ไตรมาสที่ 2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางารวมทั้งมาตรการที่ได้กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ดังนั้น จึงขอสรุปผลการกากับ ติดตาม พอสังเขป ดังนี้
1. มาตรการป้อ งกั น การรั บ สิน บนการให้และรั บ ของขวั ญแก่ ข้า ราชการชั้น ผู้ ใ หญ่ หรื อ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใดได้
ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
มาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลั ก เกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2553 บุคาลากรทุกระดับในโรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย ได้แสดงความปรารถนาดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยการใช้บัตรอวยพรและอวย
พรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ
2. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนในกระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ที่มีหน้าที่ดาเนินกานจัดซื้อ ไม่ได้ทากรหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และไม่ได้มีพฤติการณ์อัน
พึง เห็ น ได้ ว่ า มีค วามผิ ด ฐานรั บ สิ น บนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 หรือ ฐานรับ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
มาตรา 128 และมาตรา 173

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ดาเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อย่างเคร่งครัดและไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
บุ คลากรในโรงพยาบาลศรี สั ช นาลั ย ได้ดาเนิน การตามมาตรการป้องกันการรับสิ นบนและ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ
รับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
5. มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และแก้ ไ ขการกระท าผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในสั ง กั ด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการส มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการ
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัดพัสดุ
ตามที่กฎหมายกาหนด
6. มาตรการรับของแถม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติฯ ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ดาเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระท าผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ รวมไปถึ ง การด าเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า มติ
คณะรัฐมนตรีประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่พบว่ามีการกระทาผิดที่ต้องดาเนินการ
ทางวินัยทางละเมิดและทางอาญา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ทราบ / ดาเนินการ

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรีสัชนาลัย
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
วัน/เดือน/ปี.:. 31 สิงหาคม 2563
หัวข้อ : รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการับสินบนทุกรูปแบบ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ แก่ ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ห รื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ในเทศกาลปีใหม่
Link/ภายนอก: .......-...................................................................................................................................
หมายเหตุ. : .......-..........................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

..............................................................................
(นายเอนก จันทร์แจ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
รักษาการ ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563....

.......................................................................
(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563....

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
................................................................................
(นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563....

