
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดล าปาง 52170 โทร o54 296053   
ที่  ลป 0032.301/พิเศษ                 วันที่   31  สิงหาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  รายงานผลการก ากับติดตามและผลการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ
โรงพยาบาลสบปราบ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 

 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ 
ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยใน EB ๑3 
หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  โรงพยาบาลสบปราบ ได้จัดท า
ประกาศและคู่มือป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสบปราบ และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ
และปฏิบัติถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ที่ผ่านมากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลสบปราบ ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว พบว่า หน่วยงานในสังกัดได้ด าเนินการตาม
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด และไม่พบเรื่องร้องเรียนจากกรณีการรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment :TIA)  ข้อ EB 13   หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ
และระบบในการป้องกันการรับสินบน  โรงพยาบาลสบปราบจึงขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์  
โรงพยาบาลสบปราบ http://www.sopprabhospital.go.th/และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ
โรงพยาบาลสบปราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติ 
 

 

                                                                            
            (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   
       
        
         อนุมัต ิ  
         

                                                                           
(นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสบปราบ 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย 
การควบคุม ก ากับ ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม

มาตรการต่างๆ 

สถิติการกระท าผิด
วินัย  ความรับผิด
ทางละเมิด อาญา 

การเปลี่ยนแปลงหลังการ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

หมายเหตุ 

1.  มาตรการป้องกันการรับ
สินบนการให้และรับของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญห่รือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี
ใหม ่

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกนัการรับสินบนการให้และรบั
ของขวัญแก่ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2564 ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสบปราบ และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัต ิ

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 

2.มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย 
ยาตามสิทธิสวสัดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกนัการรับสินบนใน
กระบวนการเบิกจ่ายยา ยาตามสทิธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล
ข้าราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20  
กันยายน  2560 เพื่อป้องกันการทจุริตให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลสบปราบ และผู้เกีย่วข้องรับทราบและถือปฏิบัต ิ 

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 

3.มาตรการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกนัการรับ สินบนใน
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง และหนงัสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับ
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกีย่วข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นค าสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และ
การควบคุม ก ากับ สอบทาน(ประกาศส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัตงิานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจดัซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 
60 และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจดัจ้างของ 
หน่วยงาน ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสบปราบ และผูเ้กี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบตั ิ

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 

4.มาตรการป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระท าผิดวินยั
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการ

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกนัการทุจริต และแกไ้ขการ
กระท าผดิวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ 
มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานประชุม และสมัมนาตามที่กฎหมายก าหนด และ

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 



การใช้รถราชการ  มาตรการ
การเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม 
และสมัมนาตามที่กฎหมาย
ก าหนด และมาตรการการ
จัดหาพัสด ุ

มาตรการการจัดหาพสัดุให้บุคลากรในโรงพยาบาลสบปราบ 
และผูเ้กี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัต ิ

5.มาตรการการรบัส่วนแถม
พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพิ่มเตมิจากที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการมาตรการการรบัส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเตมิจากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้บุคลากรในโรงพยาบาลสบปราบ 
และผูเ้กี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัต ิ

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 

6.มาตรการป้องกันการรับ 
สินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาค และทรัพยส์ินบริจาค 

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกนัการรับ สินบนประเด็นการ
รับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคให้บุคลากรในโรงพยาบาล
สบปราบ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
 

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 

7.มาตรการจัดสวัสดิการ
ภายในสถานพยาบาล 

บุคลกรโรงพยาบาลสบปราบ 
ละผูเ้กี่ยวข้อง 

ประกาศแจ้งเวียน มาตรการจดัสวสัดิการภายในสถานพยาบาล
ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสบปราบ และผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ

ไม่พบ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่างถูกต้อง 

 

 
 


