
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับฃ้ฐน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับช้อน และคาดหวังว่าโรงพยาบาลจะเป็นกลไกที่สำคัญในการ 
พัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยยึดถือหรีอมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการ 
ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ความรับผิดขอบ มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให ้

ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับ 

ช้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
หน่วยงานไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้

๑. จัดทำคู่มีอป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจ้งผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ในการ 

ปฏิบัติตามคู่มีอ
๒. ติดตามความเส่ียงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

๓. ปลูกผิงจิตสำนึกผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกประเภท
๔. ผลักคันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน 

และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ 

๔. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด 

๖. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๗. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 
๘. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป 
๙. มีกลไกในการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
๑๐. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท ี๘ ตุลาคม ๒๔๖๓

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานสุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีเรื่องการส่งเสริมการ 
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัซ ิ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

รวมทังสามารถยับยังการทุจริตทอาจเกิดขึนได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสารารณสุข ที่มุ่งเน้นการ 

บริหารงานของหน่วยงานในสังกัด โดยการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณๅการ ตามวิสัยทัศน ์
“กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านสุจริต”

ดังนั้น โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำป ี2562 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่ กำหนดต่อไปนี้

1. ด้านความโปร่งใส คือ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างคบล้วน 
เคร่งครัด ตลอดจนล่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการให้ 

ประชาชนหรือผู้มีล่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว

2. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะรันผิดใน 
การปฏิบัติงานและการบริหารงาน

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตเชิง 
นโยบายและการทุจริตต่อหน้าท ีหรือไมใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์หรือรับสินบนรวมทั้งปลูกผิงแกะสร้าง 

ความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นต่อบุคคลในองค์กร “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร้จัก 
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความ 
ละอายเกรงกลัวทีจะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมท้ังการดำเนินการเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็น 
ธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณและการมอบหมายงาน

ประกาศ ณ วันที ่12 ตุลาคม 2563

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโนโรงพยาบๅลศรีรัตน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรๅนกๅรทุจุริต 

ระยะท 3 (พ.ศ 2560 - 2564) แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอน กระทรวง 

สาธารณสุข ระยะที่ 5 ป ี(พ.ศ 2560 - 2564) และดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช ที่ได้กำหนดเป็นกรอบ 
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภๅครัฐ ภายใต้องค์ประกอบประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 5 
องค์ประกอบ ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส มระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ีหรือหลักธรรมๅภิบาลด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่โดยปฏิบัต ิดังน้ี

1.1 ให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึง 
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข่อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการและส่งเสริมความโปร่งใสในทุก 
ขั้นตอนตามที่กฏหมายกำหนด

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเลียมามีล่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงาน ตังแตในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงานร่วมดำเนิน และร่วมติดตามตรวจสอบ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน

1.4 ดำเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่อันไมโปร่งใส
ทุจริตต่อหน้าที่

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจชองเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ของตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน โดยปฏิบัติดังนี้

2.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2.2 ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้องบังคับต่างๆอย่าง 

ครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง

2.3 บริหารงานอย่างซือสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้าง 
ความเชอมันแก่สังคม ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมๅภิบาล

3. การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free index) คือ ดำเนินการโดยเป็นธรรม 
และโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
และปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็บธรรม โดยปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต งดเว้นการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
3.2 ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ
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หรือละเว้นการปฏีบตหน้าที่ หร0ื การใช้ตำแหน่งหน้าที่ข0งตนเ0ง0ย่ๅงไม่เป็นธรรมเที่0เฐ0้ประ'[ยชใ]แก่ตนเอง

I «»ชื .̂ I. [ ส่.. ๘!_ -» I „ ^ e. _

เพอเออผลประโยชน ในสัญญาโครงการหรื0สัมปทา'yช0งหน่ๅ0^q<y
4^ วฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) คือ ปฏิบัติราชการตามภารกิจช0ง 

หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจรยืธรรม จรรยารืชุๅซีพ และมีระบ'บการต่0ต้านกๅรูทุจุรืต0ย'างฏิ 

ประสิทธิภาพ โดยปฏิบัต ิดังนี้

4.1 มการปลูกฝัง สงสอน หรอถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติประจำหรื0าญนฐรรน«JJ0,3 
หน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหร0ืวัฒน5รัรนของหน่วยงานให้[ม่ย0มรับ 

พฤตกรรมการทุจรตตางๆ ในหน่วยงาน และไม่ทนต'0การทุจริต โดยมีบทลงโทษทางลังตม

4.2 ปลูกฝืงและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน้สื่วนตนห้น 
ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่

4.3 กำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.4 มีกระบวนการการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการรืวน

ต่อต้านการทุจริต

5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) คือ สร้างระบบการบริหารงานของ 
หน่วยงานให้มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประใยชนส่่วนรวม 

ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ยึดหลักความด้มค่า กล'าวค0ิ หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพึ0่ใหเ้กิ” 
ประโยชน์สูงสุดแก,ราชการและตรงตามวัตลุประสงค่กๅรใซัจํๅยงบประมาณ และความเป็นธรรมในการม0บหมๅยงาน 
ยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและมาตรฐานการปฏ1ิ^งาน โดยป^ป-ดังภู้

5.1 กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ซัดเจุน
5.2 1>จาหนาทีในหนวยงานปฏีบตงานตามคู'มือหรือมาตรฐานการปแบัติงาน0ยำง 

เคร่งครัดและจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและ1ทๅเห้ยมกิ'น
5.3 มคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทังในด้านการบริหารทรัทยากร 

บุคคล^เช่น การบรรจ ุแต่งตัง โยกย้าย พิจารณาความดีความขอบ เป็นต้น มีกระบวนการสร้างแรงลูงใจุและ 
ความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจุ้ๅทนัๅที่

^ 5.4 มคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ0ย่างโปร่งใส และพิจารณา
ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจุข0งโรงพยาบาลอยำงหม้^ามากที่ลดุ

5.5 มคุณธรรมในการสงงานหรือมอบหมายงานใหแก่ผูใต้บังคับบัลุ)ชุา โดยคำนึงถึง 
ชอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของต้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผ้รับมอบหมายงานทกุคน0ยำง 

เท่าเทียมมีการสือสารและเอาใจใส่ติดตามในการม0บหมๅยงานที่ใต้เปมอบหมายโ1! ตล0ดจุนรืนถึตข0บในผลข0ง
งาน ที่ได้รับมอบหมายไปด้วย

5.6 ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อเอานวยและล่งเสริมการปฏิบัติงานข0ง 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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ทั้งน้ีให้เป็นไปตามคู,มือการประเมินคุณธรรมและคๅๅมโปร่งใสในกๅรดำเฎนงาน 

หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ประกาศ ณ วันที ่12 ตุลาคม 2563

( นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



mm

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

๒๕:๖๑มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์หรือประโยชน์อื่นโดอันอาจ 
คำนวณเป็นเงินได้จากผูใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที ่

ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 

๒
ที่กำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการ 

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ดังนัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตในเรื่องการรับสินบนได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงของประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี ้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน 
โอกาสต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องไม่รับ ถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ได้แก่

๑.๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสม
ตามฐานะนุรูป

๑.๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

๑.๒ ห้ามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวชอง 
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก'กัน โดยการให้ของขวัญตามประเพณี 

นิยมน้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๑.๓ ห้ามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนะ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ 
ของขวัญหรือผลประโยชน์อืนจากผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่รๅขการของตน และของขวัญชิ้นน้ันมีราคาหรือ 

มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐บาท
๑.๔ ควรใช้บัตรอวยพร บัตรแสดงความยินดี บัตร ส.ค.ส. หรือ การลงนามในสมุดอวยพรแทนการ 

ให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่านืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการปลูกสงเรื่องความพอเพียงแก, 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

ศรีรัตนะ

๒.มาตรการ..
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te. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ช้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖0 ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทำการ

๒.๑ ห้ามเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะ 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนเงินสวัสดิการของ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบิตตามประกากระทรวงสาธารณสุขว่า 
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาฐารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีมาตรการกำหนดแนวปฏิบ้ติดังน้ี 

๓.๑ ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด
๓.๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวมเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความถูกต้องยุติธรรม 

และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๓.๓ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓.๔ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใสให้ผู้มีล่วนได้เสียตรวจสอบได้
๓.๖ ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์

สูงสุด

๓.๗ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม1ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ขายผู้ 
รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นใดมิชอบ

๓.๘ ไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในของหน่วยงานที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดหรือพวก 
พ้องของตน

๓.๙ ปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ หรือ 

ผู้รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแช่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๓.๑๐ ผู้บังคับบัญชาด้านพัสด ุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำกับติดตามและกำชับใท้ผู้ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัว กรณีพบว่าการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที ่
เกี่ยวข้องให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันโดยทันทีเพื่อพิจารณา 

แก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

๓.๑๑ หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ เห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดำเนินการ 
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ตามชั้นตอนในคู่มือแนวทาง 
ปฏิบัติงานเกียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลศรีรัตนะเพื่อดำเนินทาร 

สอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยเร็ว

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเภทเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

๔.๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

๔.๒ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียก รับ 
หรือยอมจะรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๔.๓เจ้าหน้าที่..
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๔.๓ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให ้หรือรับสินบนจาก 
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อรูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการ 
กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔.๔ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิเสธการเรียก รับ 
ยอมจะรับสินบน โดยไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๔.๔ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน ต้องรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตทันที

๔.๖ กรณ ีการเรี่ยไรของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะยึดถือระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรเงินของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยเคร่งครัด

๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ให้ดำเนินการไปตาม 

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการ
กระทำผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ (ถือมาตรการเดิม)

ประกาศ ณ วันท ี๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกันกา 

รับสินบน
วิธีการดำเนินการและการ 

กำกับติดตาม
ผู้บริหาร การให้และการับ ๑.การแสดงความยินดีหรือ ๑.ประกาศกระทรวง
ข้าราชการ ของขวัญแก่ข้าราชการ ปรารถนาดีให้ใช้บัตรอวยพร สาธารณสุข เรื่องการให้และ

และ ชั้นผู้ใหญ่หรือ หรือลงนามในสมุดอวยพรแทน การรับของขวัญแก่ข้าราชการ
บุคลากร ผู้บงัคบบืญชา ๒. การให้และรับชองขวัญตาม ชั้นผู้!หญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน

ใน ในเทศกาลต่างๆ ประเพณีนิยม ให้รับ/ให้ เทศกาลปีใหม่
หน่วยงาน ของขวัญตามควรแก่เหตุการณ ์

มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.ประชาสัมพันธ์ให้ให้ทราบ 

และถือปฏิบัติ

การับสินบน ๑.ห้ามไม่ให้จัดชื้อยาในลักษณะ ๓.ประกาศกระทรวง
ในกระบวนการเบิกจ่าย ทำการหารายได้ในลักษณะ สาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์
ยาตามสิทธิสวัสดิการ ผลประโยชน ์ต่างๆ ตอบแทน จริยธรรมการจัดชื้อจัดหาและ

รักษาพยาบาล ทุกประเภทจาก บริษัทยา เช้า ส่งเสริมการขายยาและ
ข้าราชการ กองทุนสวัสดิการ ถานพยาบาล

๒.ทำการจัดชื้อต้องคำนึงถึง 

ปัจจัยด้านต้นทุน (cost) 
มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) 
การให้บริการ (service) และ 

ราคา (price) ประกอบการ 
ตัดสินใจ

๓.แพทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การสั่งจ่ายยา สั่งยาอย่างไม่ 

เหมาะสม ไม่จ่ายยาที่มีราคา 

แพงโดยไม่จำเป็น

๔.ตรวจสอบกลุ่มผู้ใข้สิทธิอย่าง 
ไม่เหมาะสม เช่น “พฤติกรรม 
ข้อปปิงยา”

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชอง 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

๒๔๔๗
๔.จัดระบบควบคุมภายใน



การรับสินบน 

ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๑.ห้ามรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดเป็นการต่างๆ
ตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง

การรับสินบนประเดน 

การเงินบริจาคและ 

ทรัพย์สินบริจาค

การทุจริตและแก้ไข 

การกระทำผิดวินัย 
ชองเจ้าหน้าที่รัชิ

ของหน่วยงาน

๒.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก 

กรณีด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้
๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ความซื้อสัตย์ สุจริต ไม่ม ี

ผลประโยชน์แอบแฝง

๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาค 
หรือทรัพย์สินบริจาคของหน่วย 

ราชการ พ.ศ. ๒£๖๑
บุคลากรต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ดังนี ้

๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒£๒๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๒.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือน 

ไขการจ่ายคำตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วย 

บริการ แนบท้ายข้อบังคับ 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕,
£ร, ๑0, ๑๑, ๑๒

๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการผึเกอบรม 
และการจัดงาน พ.ศ. ๒£๔๙ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.พระราชบัญญ้ติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริการพัสดุภารัฐ 

พ.ศ. ๒£๖๐ และระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐

๑.ประชาสัมพันธ์งาน 
จัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทาง 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ 

๒.จัดทำหนังสือประกาศ 

เจตนารมณ์และแสดงและ
แสดงความบริสุทธี้ใจ

รายงานเงินบริจาคหรือ 

ทรัพย์สินบริจาคให้หน่วยงาน 
ในระดับข้ึนไปทราบ

๑. แจ้งเวียนให้ทราบ 

และถือปฏิบัต ิ

๒. ผึเก อบรม ให้ความร้



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรอง มาตรการใชรถราชการ เพอป้องกันการทุขิรีต ผลประโยชน์ทับซ้อนสุากกๅรปฏิบัติหน้ๅที ่

และแกไชการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและ 

สร้างเครือข่าย) เพือสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และปรับเปลี่ยนค่านิยม ฐานความคิดเชิงบวก (Mind set)
ของเจาหนาทีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การเลงเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมและล่วนรๅขกาวเป้'ม3ำคัฌ

ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุตามมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศนโยบายเร่งด่วนเชิงรุก เรื่องมาตรกรใช้รถราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยชน ์

ทับช้อนจากการปฏิบัติหน้าที และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานลๅฐๅรณสุชศริสะเกษ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัต ิดังต่อไปนี้

1. ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราขการ พ.ศ 2523 และแก้ไข
เพิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ 
ส่วนราชการและรถรับรอง พ.ศ 2526 โดยเคร่งครัด

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นหากเห็น
จาเปนไมมสถานทเกบทปลอดภัย หรือราชการจำเปนเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผ้ฏีฏํๅนๅจ เป้ม 
การชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว

3. ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนนำไปใช้ทั้งในเวลา 
ราชการและนอกเวลาราชการ

4. ใหกลุ่มงานบริหารทัวไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การ
เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวะเปย้บ 

ของทางราชการโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมารเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที ่12 ตุลาคม 2563

( นายพง่ศนาถ หาญเจริญพิพัฒน ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ


