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บันทึกข้อความ

ส่วนราขการ งานควบคมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. ๐ ๔(£๖๓! ๗0๑๔
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เ^อง ,ลง1ง่า.ม^นค0า^แต'ง^งคณะกรรมการ'บ่ฏิบัดิงานป้อ'3กันผล'ประโย'ชน์ทับช้อน ประกาศโรงพยาบาล

ศรีรัตนะเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน และหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงาน และ 

ขออนุญาตนำเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ต้นเรื่อง

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทูจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทันช้อนของ 

หน่วยงาน และแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามตัวขึ้วัดในการ 

ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่ายงานภาครัฐ (ITA) ในข้อ EB ๒๐
ข้อเท็จจริง
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกัน 

ผลประโยขน์ทับซ้อน ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

และหนังสือแจ้งเวียน แจ้งหนาหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้รับทราบ 

และถือปฏิบัติ

ข้อพิจารณา
เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงเห็นควร

๑. ลงนามในคำส่ัง ประกาศ และหนังสือแจ้งเวียน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ
และถือปฏิบัติ

๒. นำคำส่ัง ประกาศ และมาตรการข้อปฏิบัติดังกล่าว ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาล 
ศรีรัตนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังกล่าว แจ้งเวียนให้หัวหน้า 

กลุ่มงาน, หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะทราบและปฏิบัต ิและขอนุญาตนำประกาศขึ้นเผยแพร ่
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบต่อไป

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

งานควบคมภายใน

เห็นชอบ และอนุมัติ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



คำส่ังโรงพยาบาลศรีรัตนi
ทิ ๗๑ /๒(£๖๓

เรอง แต่งตังคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 

โรงพยาบาลศรีรีตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย กระทรงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบาย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้กำหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปัญหากๅรทุจริต 

ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ็าระวัง เพือสกัดกันมิให้เกิดการทุจริตได ้โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต 

และจิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมๅภิ■บาล เน้นการดำเนินงานตามแนว 

นางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาบกาครัคู (|ๅ7\) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและแนวทางที่ประกาศไว้ โรงพยาบาลศรีรัตนะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อห้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประกอบด้วย

๑.นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประ ธานกรรมการ
๒. นายธนาคม เสนา ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
๓.นางสาวทิพวัน ไชยะเดชะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๔.นางศิริภา ภู่สอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๔.นายปรีชา อินรัสพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ
๖.นางปรัชญานิ คำเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๗.นายธีระภัทร ์แสนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
๘.นางอารีจิตร นฤมิตกริ่มกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๙.นางรัตติยา สะโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๐.นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๑. นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๒.นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๓.นางฉัตรฑริกา ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๑๔. นายปรีชา บุตรลาด จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน กรรมการ
๑๔. นางสาวจรัญญา ระเมิ้ด นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กรรมการ
๑๖. นายสมพงษ ์ ธรรมประ ดิษฐ ์ นายช่างเทคนิค กรรมการ
๑๗ นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคการแพทย ์ กรรมการและ เลขานุการ— . ,พ. .ร,,,V, „,■ ห,,, ' FI0|0(เพ ko I D f 11 to Till I d bb r 1 r I LJ I I d d <K1 I I Idbbbla/ bbiu เฬุเ เ Id

๑๘. นางพันเดา สายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นางสาวจินตนา เทียนทอง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/มีหน้าที่
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๑. กำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนหน่วยงาน 

๒. ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ครอบคลุมทุก
!______________I_____เ ^หนวยงานอยางตอเนํอง

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับช้อน และวางมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ 
ดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท ี๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับช้อน และคาดหวังว่าโรงพยาบาลจะเป็นกลไกที่สำคัญในการ 

พัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการ 

ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีให ้

ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
หน่วยงานไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจ้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ในการ 

ปฏิบัติตามคู่มือ
๒. ติดตามความเล่ียงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

๓. ปลูกสงจิตสำนึกผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกประเภท
๔. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับช้อน 

และให้มีความเช่ือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ 

๕. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด 

๖. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๗. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ด ี
๘. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป 

๙. มีกลไกในการตรวจสอบที่ใชได้จริง
๑๐. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมเร่ืองการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๘ ตุลาคม ๒๔๖๓

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอรมการขอเผยแพร่ขอมูลผ่านเๆบไซด์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรอง แนวทางการเผยแพร่ขอมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไจุ/ด์ขฏงพน่ๅยูงๅ'บ <^1ต 2564 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลผานเๅบไจุ(ตจุJ0ง‘เ1เน่ๅบใ

ขอหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเลษ 
วัน/เดือน/ป ี: .12 ธันวาคม 2563.
หวขอ : 1. ตาสงแตงตงคณะกรรมการปฏิบัติงานเพอปีองกันผส<|_|รูะโ£jจุญ<์^$0^ โรงพยาบๅลศรีรีตนะ 

2. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์หับซัอน โรงพยาบาลศรีรัตนะ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. คาสงแตงตงคณะกรรมการปฏิบัติงานเพือป้องกันผลบ]ระโอขน์หับซั0บ โรงพยาบาลศรีรีตนะ 

2. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์หับช้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ

Link ภายนอก : www.sirattanahospital.go.th 
หมายเหต :........................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 
(นางสาวจินตนา เทียนทอง) 

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.12..เดือน.. ธันวาคม...พ.ศ.2563

ผู้อนุมัติรับรอง 

พลรัตน์ดา ดลสุข 
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานควบคุมภายใน 
วันที่.12..เดือน.. ธันวาคม...พ.ศ.2563

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่.12..เดือน.. ธันวาคม...พ.ศ.2563

http://www.sirattanahospital.go.th

