
 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ    งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน 2563 
เรื่อง รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด 
ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  และขออนุมัติเผยแพร่บน 
website 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ได้ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  
Assesment  (ITA)   และให้มีการก าหนดมาตรการ และติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม และให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่องนั้น 
  และตามเกณฑ์การประเมิน EB17 ดังรายละเอียดคือ 

2.1  มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศการปีใหม่ 

2.2  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560   

2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย 
2.6 มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนนุ หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากหน่วยงานของ

รัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

โดยทางคณะกรรมการ ITA ได้ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินการดังรายละเอียดที่
แนบมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
-ทราบ 
-อนุมัติเผยแพร่ 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 



EB 17 ข้อ 2  มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามท่ีหน่วยงานก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
EB17 ข้อ 2  รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบตามทีห่น่วยงานก าหนด ทีม่ีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  

ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2563
ขอ้ รายการ ป ี2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
2.1 ตามมาตรการปอ้งกนัการรับสินบนการใหแ้ละรับของขวญัแกข่า้ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บงัคับบญัชาในเทศการปใีหม่

           มีการประชาสัมพนัธ ์และแจ้งเวยีนทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถอืปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ได้แก่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การใหแ้ละรับของขวญัของขา้ราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บงัคับบญัชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.
 ๒๕๖๒          พบ ขอ้ร้องเรียน
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน 0 0 0 0

2.2 มาตรการปอ้งกนัการทุจริตในกระบวนการเบกิจ่ายยาตามสิทธสิวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ตามมติ ครม เมื่อวนัท่ี 12
 กนัยายน 2560
- มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ใชย้าสมเหตุ สมผล โดยเวที PTC
- ผู้ปว่ยสิทธเิบกิตรงต้องใชบ้ตัรประชาชนรูดหลังการรับบริการทุกคร้ัง
- Print สรุปรายงานผลการรักษาผู้ปว่ยสิทธขิา้ราชการ (มีรายการรูดบตัร และระบบคีย์ขอ้มูลเลขประชาขน)
- กรณีผู้ปว่ยขา้ราชการลืมรูดบตัรหลังการรับบริการ มีการใชเ้ลขประชาชนคีย์มีลายมือชื่อผู้คีย์ และผู้ตรวจสอบ
- มีการควบคุมการส่ังซ้ือยา
          พบ ขอ้ร้องเรียน
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน 0 0 0 0

2.3 มาตรการปอ้งกนัการรับสินบนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
           มีการประชาสัมพนัธ ์และแจ้งเวยีนทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถอืปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ได้แก่
1. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี  25 มกราคม 2562 เร่ือง มาตรการปอ้งกนัการทุจริตและแกไ้ขการ
กระท าผิดวนิัยของเจ้าหน้าท่ีในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ประกาศโรงพยาบาลล้ี ลงวนัท่ี  เร่ือง  มาตรการปอ้งกนัการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงพยาบาลล้ี

3. WI การพจิารณาผลการประกวดราคา e-Bidding

          พบ ขอ้ร้องเรียน 0 0 0 0
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน  



EB17 ข้อ 2  รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบตามทีห่น่วยงานก าหนด ทีม่ีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  
ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2563

ขอ้ รายการ ป ี2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
2.4 มาตรการปอ้งกนัการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

-แต่งต้ังคณะกรรมการบริจาค
- Flow  การรับเงิน และทรัพย์สินบริจาค
- การรับเงิน และทรัพย์สินบริจาคผ่านระบบ e-Doniation ล้ิงค์กบักรมสรรพกร
- การจัดท าบญัชเีงินบริจาค/ การส่งรายงานให ้สสจ.ล าพนู 1 คร้ัง/ปี
          พบ ขอ้ร้องเรียน
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน 0 0 0 0

2.5 มาตรการปอ้งกนัการทุจริตและกระท าผิดวนิัย
           มีการประชาสัมพนัธ ์และแจ้งเวยีนทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถอืปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ได้แก่
1. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที่  25 มกราคม 2562 เร่ือง มาตรการปอ้งกนัการทุจริตและแกไ้ขการ
กระท าผิดวนิัยของเจ้าหน้าท่ีในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ประกาศโรงพยาบาลล้ี ลงวนัท่ี  เร่ือง  มาตรการปอ้งกนัการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างโรงพยาบาลล้ี

3. WI การควบคุมการเบกิ - จ่ายน้ ามัน และการใชร้ถราชการ
4. WI การเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
5. WI การค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  ค่าใชจ้่ายตามโครงการ
6. WI การพจิารณาผลการประกวดราคา e-Bidding

          พบ ขอ้ร้องเรียน 0 0 0 0
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน

2.6 มาตรการรับส่วนแถมพเิศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอืน่ใดเพิม่เติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นขอบเขตงาน
 หรือรายละเอยีดคุณลักษณะของพสัดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
           มีการประชาสัมพนัธ ์และแจ้งเวยีนทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถอืปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ได้แก่
มาตรการรับส่วนแถมพเิศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอืน่ใดเพิม่เติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้นขอบเขตงาน
 หรือรายละเอยีดคุณลักษณะของพสัดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          มี มีการรับส่วนแถมพเิศษ ฯ 0 0 0 0
          ไม่มี การรับส่วนแถมพเิศษ ฯ  



EB17 ข้อ 2  รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบตามทีห่น่วยงานก าหนด ทีม่ีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  
ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2563

ขอ้ รายการ ป ี2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ
2.7 มาตรการการจัดสวสัดิการภายในสถานพยาบาล

           มีการประชาสัมพนัธ ์และแจ้งเวยีนทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถอืปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ได้แก่
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  รับทราบผลการพจิารณาขอ้เสนอแนะเพือ่ปอ้งกนัการทุจริตเกีย่วกบั 
การจัดสวสัดิการภายในของสถานพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
3. ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการขา้ราชการ ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการ
จัดสวสัดิการในเชงิธรุกจิระเบยีบเงินสวสัดิการเชงิธรุกจิ
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012.7/14 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการจัดสวสัดิการภายใน
หน่วยงานของส่วนราชการ
5. ระเบยีบคณะกรรมการสวสัดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2548
6. ระเบยีบคณะกรรมการสวสัดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2553
7. ระเบยีบคณะกรรมการสวสัดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2555
8. ระเบยีบคณะกรรมการสวสัดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในหน่วยงาน ส่วน
ภูมิภาค สังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวดัไม่มีคณะกรรมการสวสัดิการ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554
9. ระเบยีบคณะกรรมการสวสัดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในหน่วยงาน ส่วน
ภูมิภาค สังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวดัไม่มีคณะกรรมการสวสัดิการ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554
10. คู่มือการใชท่ี้ราชพสัดุ โดยกรมธนารักษ์
11. ระเบยีบคณะอนุกรรมการสวสัดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลล้ี จังหวดัล าพนู ลงวนัท่ี  9  ตุลาคม
  2562  วา่ด้วยการจัดสวสัดิการภายในโรงพยาบาลล้ี พ.ศ. 2562  



 
EB17 ข้อ 2  รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบตามทีห่น่วยงานก าหนด ทีม่ีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  

ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2563
ขอ้ รายการ ป ี2562 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ

การด าเนินการจัดสวสัดิการภายในหน่วยราชการ
1. อาคารราชพสัดุหลังล าดับท่ี ลพ 1025  จัดโรงอาหารบริการเจ้าหน้าท่ี และผู้รับบริการ จ านวน 4 ล๊อก โดยโรงพยาบาล
เปน็ผู้ขออนุญาตใชป้ระโยชน์ในพืน้ท่ี ราชพสัดุกบักรมธนารักษจ์ังหวดัล าพนู สัญญา  ต้ังแต่วนัท ี 1 มิถนุายน 2562

ถงึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 (1 อาคาร)
2. อาคารราชพสัดุหลังล าดับท่ี ลพ 765   จัดใหม้ีร้านค้าสวสัดิการ จ านวน 2 ราย
   2.1 นส.นฤมล ภู่ทอง ร้านค้ากาแฟ ฯ  จ านวน 1 ราย มีสัญญา 3 ป ี1 มิถนุายน  2562 – 1 พฤษภาคม 2565
   2.2 KK มินิมารถท  จ านวน 1 ราย จ านวน 1 ราย มีสัญญา 3 ป ี เร่ิม 1 ธนัวาคม 2561 - 1 ธนัวาคม 2564
          มีการด าเนินการตามมาตรการจัดสวสัดิการในสถานพยาบาล (ราย) 6 6 6 6 Minimart 1 ราย
          ไม่มีการด าเนินการตามมาตรการจัดสวสัดิการในสถานพยาบาล (ราย)

          พบ ขอ้ร้องเรียน 0 0 0 0
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน

 
 
 
 

 
 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    11 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ           รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามท่ีหน่วยงาน
ก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  และขออนุมัติ
เผยแพร่บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2563   

เรื่อง รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน
ก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  และขอ
อนุมัติเผยแพร่บน website 

2. รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ที่
มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ปี 2563 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 11 มิถุนายน 2563    

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 
 

http://www.leehospital.org/

