
 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137 
ที่  สท 0033.301.1/050   วันที่  5  กันยายน  2565 

เร่ือง   รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามที่กลุ่มงานาบริหารทั่วไป  ได้ก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน และให้มีการก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบน กรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based Integrity @ Transparency 
Assessment ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดัชนีชี้วัดที่ 5 ในข้อ MOIT 13 การก าหนดมาตรการและระบบใน
การป้องกันการรับสินบน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และแสดง
หลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานนั้น 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับ
สินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติตามแนวทางารวมทั้งมาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงขอสรุปผลการก ากับ ติดตาม พอสังเขป 
ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  โดยไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การเรี่ยไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ถูกต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2553 บุคาลากรทุกระดับในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้แสดงความปรารถนา
ดีต่อกันในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยการใช้บัตรอวยพรและอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้
ของขวัญ 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของ

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อย่างเคร่งครัดและไม่มีเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
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4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการส มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดพัสดุตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอ่ืนใด
เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนด 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ 
ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงาน 

6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
บุคลากรในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ

กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่พบว่ามีการกระท าผิดที่ต้องด าเนินการทางวินัยทาง
ละเมิดและทางอาญา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

   
 
                 (นางภัทรพร  ปิลาผล) 
                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         
 
 
          

          ทราบ / ด าเนินการ 
 
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 
 

มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดส าคัญ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรการของรัฐในการป้องกัน
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์
จากการปฏิบัติงานในเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ 
2. เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วน
บุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนว
ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร เ พื่ อ ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 .  มี ก า ร ให้ ค วาม รู้ แ ก่ หั วหน้ า
หน่ วยงานในการป้องกันความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. อัตราข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัด
จ้าง = 0 % 
3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมคัดเลือกคนดี
ศรีสาธารณสุข = 1 ครั้ง/ปี 
4.  มี ก า ร เผยแพร่ คู มื อป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ประชุมคณะกรรมการ ITA ในรพ. และเครือข่ายจังหวัด
สุโขทัย 
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจเกิดจากการปฏิบัติงานในแต่
ล ะหน่ วยคุณภาพ และร่ วมน า เ สนอ ในกา รประ ชุม
คณะกรรมการ RM รพ. 
3. พัฒนา ปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจ้างตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ 
4. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประเภท 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ 
5. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเว็บไซต์ 
รพ. (www.sshos.go.th) 

 
 

 
 
 

 
0 
 
 

2. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH 
Code of Conduct) 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรม
อันดี สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวง
สาธารณสุข 
2 .  เ พื่ อ ให้ บุ ค ล าก รก ระท ร ว ง
สาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่
ศรัทธาของประชาชน 

Mastery (M) 
1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
4. สังเกตการณ์ป้องกันการทุจรติทุก
รูปแบบ 
5. เป็นตัวอย่างท่ีดดี้านสุขภาพ 
Originality (O) 
1. สร้างสิ่งให้ใส่ใจเรียนรู ้
People (P) 
1. ใส่ใจบริการ 
2. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า 
Humility (H) 
1. รับฟังความความเห็นตา่ง สร้าง
สัมพันธภาพ 
 

1. มีการตรวจสอบการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที ่
2. ปฏิบัตติามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ปฏิบัตติามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. มีการจัดท ารายงานฯ ส่ง สป. เป็นระยะฯ 
5. พัฒนานวัตกรรมภายในหน่วยงาน และร่วมส่งประกวด 
6. ปรับปรุงระยะเวลาในการรอคอยผู้ป่วยนอก 
7. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างใน รพ. 
8. มีระบบรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น ระบบออนไลน์ ศูนย์พึ่ง
ได้แบบกรอกข้อมลู ตู้รบัความคดิเห็น เป็นต้น 
9. มีการจัดกิจกรรม 5 ส.ภายใน รพ. ทุกเดือน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sshos.go.th/


รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 
 

มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดส าคัญ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. แนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 

1 .  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 
2.  เพื่ อปลุ ก /ปลู กฝั่ งคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
3. เพื่อเป็นการ ก ากับ ติดตาม เฝ้า
ระวังโอกาสที่อาจจะเกิดการรับสิบ
บนจากการปฏิบัติงาน 

1. เจ้าหน้าที่รับทราบ และปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนด = 100 % 
2. อัตราข้อร้องเรียนการทุจริต      
= 0 % 

กิจกรรมการรณรงค์และป้องกัน 
1. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในการ
ประชุมภายในรพ 
2. ประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
3. เข้าร่วมประชุมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ณ สสจ.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรมการการจัดท าสื่อต่างๆ และการเผยแพร่ 
1. กลุ่มงานเภสัชกรรมได้เปิดคลินิกให้ความรู้และปรึกษาการ
ใช้กัญชาร่วมทางการแพทย์ 
2. น ากรอบแนวทางต่างๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาล 
(www.sshos.go.th) 
3. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนกรอบแนวทางการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบให้หน่วยงานภายใน รพ. รับทราบและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
4. รายงานผลการด าเนินงานแก่กลุ่มเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์
จากการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้ เกิดความถูกต้องและ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อเป็นการก ากับ ติดตาม เฝ้า
ระวังโอกาสที่อาจจะเกิดการรับ
สินบนจากการปฏิบัติงาน 

1. อัตราข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง = 0 % 
2. ผลการประเมิน ITA ข้อ EB 21 

1. ประชุม ITA ใน รพ. และเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย 
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อเกิดจากการปฏิบัติงานใน  
แต่ละหน่วยคุณภาพ และร่ วมน าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการ RM รพ.  
3. พัฒนา ปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 

 
มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดส าคัญ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการผล
เรือน 

1. เพื่อให้การที่จะปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณจิตส านึก
ในหน้าท่ี 
2. เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

1.ข้อร้ อง เ รี ยนที่ รุ นแรงในการ
ปฏิบัติงาน = 0 % 
2.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา = 1 
ครั้ง/ เดือน 
3. มีการประเมินปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ตาม EB (13 – 14) = 
100 % 
4. อัตราข้อร้องเรียนเรื่องการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน = 0 % 
 

1. มีการก ากับติดตามจากหัวหน้าหน่วยงาน 
2. ร่วมการประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างระบบ คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
3. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของโรงพยาบาล 
4. เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญตามคู่มือ ITA ในเว็บไซต์ รพ. 
5.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
และประกาศผลอย่างโปร่งใส 

 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  หมายถึงด าเนินการแล้ว 
     0 หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
     x หมายถึง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
               
              

(นางภัทรพร  ปิลาผล) 

                                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรีสัชนาลัย 

 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วัน/เดือน/ปี.:.  5  กันายน  2565 
หัวข้อ : การรายงาน  และก ากับติดตามผลการด าเนินตามมาตรป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 

-  บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ. : .......-..........................................................................................................................................      
 

              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
         วันที ่ 5  กันยายน  2565                                    วันที ่ 5  กันยายน  2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

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

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่ 5  กันยายน  2565        

 
           
 


