
 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ    งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   7 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด 
ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  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 
EB17 ข้อ 2  รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบตามทีห่น่วยงานก าหนด ทีม่ีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  

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

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

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 1 e-Bidding อาหารpt
          ไม่พบ ขอ้ร้องเรียน  



 



 
 

 
 
 

 
 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    7 กุมภาพันธ์  2563 
หัวข้อ           รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามท่ีหน่วยงาน
ก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์   2563  

เรื่อง รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน
ก าหนด ที่มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

2. รายงานผลการก าหนดก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานก าหนด ที่
มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ปี 2562 และปี 2563 (ไตรมาส 1) 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 7 กุมภาพันธ์  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/

