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เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่องเดิม
ตามที ่รัฐบาลได้กำหนดให้ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย 

สำคัญเนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปะรรม 

ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมมาภิบาล และ 
เพื่อให้สอดคล้องรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชฐงหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 256๔ โดยให้หน่วยงานกำหนด 
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันการรับสินบนในทุกรูปแบบ 

ข้อเท็จจริง
ในการนี้โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงขับเคล่ือนตามมาตรการ ๓ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน 

ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการป้องกันการ 
ทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชอง 
หน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

ข้อพิจารณา
งานตรวจสอบภายในและงานนิติการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรประกาศมาตรการป้องกันการรับ 

สินบนเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีรัตนะ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะทรๅ'บ 
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการดังต่อไปนี ้จะเป็นพระคุณ 

๔.๑ ลงนามในประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๔.๒ ลงนามในบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้หัวหน้า 

กลุ่มงาน / หัวหน้างาน ทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน

๔.๓ อนุญาตให้นำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

...... ..•^ _,

(นางสาวพลรัตนดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

งานควบคุมภายใน

ทราบ/อนุมัติ

(นายพงีศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ตามที ่กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้นำยุทธศาสตร์ 
แห่งชาต ิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ ซึ่งได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการอย่าง 
โปร่งใส มีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสามารถยับย้ัง 
การทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนได้อันจะส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งข้ึน โดยให้ 
หน่วยงานกำหนด มาตรการ กลไก และวงระบบในการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ .เพื่อส่งเสริม 
ให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองตอบรับนโยบายของรัฐบาลด้านการ 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้กำหนดให้การป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการสำคัญ ในการ 
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้การ 
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีรีตนะ ปลอดจากการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ และ 
ล่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศมาตรการป้องกันการับ 
สินบน ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการับสินบนในกระบวนการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
๑.๑ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า 

ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๑.๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทุกระดับ เรียก รับ หรือถามถึงการรับ 
ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด นอกจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่กระรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อนใดจากญาต ิซึงให้โดยเสน่หา ตามจำนวนที่เหมาะแกฐานะ ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน ์
อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,0๐0 บาท

๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะทุกระดับ แสดงความปรารถนาดีต่อกันใน 
โอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่กระแสดงการตอบรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับ 
ที่สูงข้ึน โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ 
หรือรับของขวัญทั้งนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของ 
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒



๒. มาตรการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลข้าราชการ

๒.๑ ให้!รงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบ้ติตามมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒(£๖๐ 
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๒.๒ห้ามไมให้หน่วยงานที่ทำการจัดช้ือทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบ 
แทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

๒.๓จัดชื้อหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องไข้งบประมาณแผ่นดินในการจัดช้ือจัดข้างถือว่า 
เป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์ชื้นจากการจัดชื้อจัดข้าง 
เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน โดยหน่วยงานที่ 
จัดชื้อจัดข้างต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช ้
งบประมาณแผ่นดิน

๒.๔การน้ําส่วนลดส่วนแถมที่เกิดจากการจัดชื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก,ภาคส่วนอื่นท่ี 
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดชื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาค 
ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มูลนิธ ิหรือกองทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐ 
โดยตรงที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดช้ือจัดข้าง ถือเป็นการทำที่ผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดช้ือจัดข้างและ 
เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

๒.๕การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกองทุนอื่นใดเพื่อมีเงื่อนไขแลกกับการจัดชื้อจัดข้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญ้ตประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓

๒.๖การที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการ 
จัดช้ือจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรีบสินบนตามประมวลกฎหฺมายมาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙

๒.๗เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิน้ติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า 
ด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดขีอจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มึใช่ยาของกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๗

๓. มาตรการป้องกันการับสินบนจากการจัดชื้อจัดจ้าง
๓.๑ เข้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนํะ ต้องปฏิบ้ติตามพระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดข้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริทาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบ้ติงานเพื่อ 
ตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัดข้าง พ.ศ. ๒๔๖๐ และการจัดให้มีแบบแสดงความบริสุทธิ ้
ใจในการจัดช้ือจัดข้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแยงทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได ้
เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรีอคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ตรวจรับพัสดุ

๓.๒ เข้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเก่ียวกับ 
การพัสด ุไม่น่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิน้ติหน้าที่

๓.๓เข้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อน ไม่ว่าทางตรงหรืองทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับ 
ทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วย 
ความโปร่งใส ซีอสัตย์ ตรวจสอบได ้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดหาทหัวหน้า 
กลุ่มงานพัสด ุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการให้หรือรับสินบนให้รีบดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง 
และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยผ่านผู้บังคับบัญชา.

๓.๔หากหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่า มีการให้หรือรับสินบนให ้
รีบดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชันขีนไปเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที



๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน กรณีเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 

เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ใน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้แก ่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทำ 
โครงการ'สกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาคามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสด ุ
ตามที่กฎหมายกำหนด

โรงพยาบาลศรีรัตนะได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไข 
ปัญหากระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รวมถึงให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) ได้แก่ (๑) น่าตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการ 
จัดทำโครงการสกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิน้ติตาม 
ประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงออกประกาศนี้ 
เพื่อให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ถือปฏิบัติดังนี ้

๑) มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 

การซ่อมบำรุงรถส่วนราชก่าร และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด
๑.๒การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ 

เท่านันหากจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน 
ราชการผู้มีอำนาจเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นครั้งคราว

๑.๓ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้กิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน 
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ

๑.๔ให้กลุ่มงานบริหารท่ัวไปโรพยาบาลศรีรัตนะเป็นหน่วยงานท่ีมีอำนาจและหน้าที่ 
ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ 
รับรอง และดำเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

๒) มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ให้จัดทำค1ูมือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/ กลุ่มงานต่างๆ 

ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
๒.๒ ให้หน่วยงานฯ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

ตามเงื่อนไขและเป้าประสงค ์การเบิกจ่าค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และ 
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน

๒.๓ ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช ้
ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

๓) มาตรการจัดทำโครงการสกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
๓.๑ การจัดโครงการสกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา 

งานของหน่วยงานหรีอองค์กรอย่างชัดเจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนด
๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรมฯ 

จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และสรุปประเมินผลรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดยมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ



๔) มาตรการจัดหาพัสด ุโดยมีแนวปฏิบัติดังนี ้
๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ ์หรือประกาศการจัดซือจัดจ้าง หรือหาพัสดุตามโครงการหรือ 

กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งหน่วยงานหรือสื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญ้ติการ 

จัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ เป็นไปตามจำนวนปริมาณและคุณภาพ 

เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๔.๓ มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อ 
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ชาย และผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน ์
ดังกล่าว

๔) มาตรการแนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด 
เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ' 

๔.๑โรงพยาบาลศรีรัตนะต้องดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญ้ติและกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญ้ติฯ ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐจะกำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ 
ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐจะกำหนดไว้ในขอบเขตชองงาน 
หรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือดข้อเสนอไม่ได้

๔.๒ เมื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง จนได้ผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้โด้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู ้
ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที ่
หน่วยงานชองรัฐจะกำหนดไว้ในชอบเขตของงานหรือรายละเอียดเสพาะของพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้ง 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทำหนังสือแสดงเจตนาในทารให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ 
ส่วนอื่นใดๆต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี ้ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต้องหน่วยงานของรัฐ

๔.๓ ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดๆ มาใน 
ฉบับเดียวกันหรือแยกเป็นคนละฉบับก็ได้

๔.๔ พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ 
ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยก่ารจัดช้ือจัดจ้าง และ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

ทังน ิหากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับ 
สินบน ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ หรือตามข่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัย หรือตำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันท ๑๘ ธันวาคม ๒๔๖๔

(นาย่พงค่'นาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรอง การให้และรับของขวัญแก,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒<£๖๔

ว่าข้าราชกาชันผู้น้อยพึงงดการให้ของชวัญแก่ข้าราชทารชันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัาชอง 
ข้าราชการชันผู้ใหญ่หรือของผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ อาท ิเทศกาลปีใหม ่การแสดงความ 
ปรารถนาด ีการแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสงช้ึน เทื่ฏ 
เสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ลูกต้ฐง โดยหัวหน้าส่วนราชการ และผ้บังคับบัญชา

____ ..f^l...................*.•.^** ^ นทุกระดับต้องดารงตนเปินแบบอย่างทีดี บัน

- โรงพยาบาลศรีรัตนะ เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุขิริตและประพลูติมิชอบในวง 
ราชการ เรองการให้และรับชองขวัญชองช้าราชการชันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสามาชิกนครอบครัวเนื่อง 
ในโอกาสต่างๆ ซึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการ 
ปฏิบตตนให้เปนแบบอย่าง เพอจะพัฒนาทัศนคต ิจิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อย่ในบังคับบัญชาและ 
สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ ์และป้องกันการทุจรติและปรฺะพฤติมิ
ชอบ

ดังบัน โรงพยาบาลศรรัตนะ จึงขอให้บุคลากรที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดย 
วิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการทำจิตอาสาแทน 
การให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกต ิ
ประเพณีนิยมหรือเพอรักษาไมตร ีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ 
ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคถ4ะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให ้
ในรูปแบบทช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ เช่น ปฏิทิน สมุดทันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวง 
สาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศล เป็นด้น และให้ถือปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัต ิคณะรัฐมนตร ีและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม-, พ.ศ. ๒<£๖๔

(นาย่พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

ศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖<r

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไข 
ปัญหากระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รวมถึงให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕:๖๔ ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) ได้แก ่(๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) 
มาตรการจัดทำโครงการฟิกอบรมศึกษาดูงาน ประขุม สัมมนา (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การ 
ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึง 
ออกประกาศนี ้เพื่อให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑) มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

และแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช ้การเก็บรักษา 
การซ่อมบำรุงรถส่วนราชการและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ 
เท่านั้น หากจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน 
ราชการผู้มีอำนาจเป็นการชั่วคราวหรือเป้นครั้งคราว

๑.๓ ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการ ไปใช้กิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งใน 
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ

๑.๔ ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจและ 
หน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการ 

การตรวจสอบรับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบชองทางราชการโดยเคร่งครัด 
๒) มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี

๒.๑ ให้จัดทำคู่มีอ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆ 
ในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ

๒.๒ ให้หน่วยงานๆ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และ 
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที'เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน

๒.๓ ให้มีการกำกับตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

ปฏิบัติดังน้ี
๓) มาตรการการจัดทำโครงการฟิกอบรมศึกษาดูงานประขุมสัมมนาโดยมีแนวทาง

๓.๑ การจัดทำโครงการฟิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ทีสอดคลัองกับการ 
แก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจนให้เป็นไปตามหลัก!■กณฑ์ที่โรงพย'!■บาล 
กำหนด



๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน 
กิจกรรมฯ จำนวนผู้เช้าอบรมฯระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามฺระเบียบที่ 
เกี่ยวช้อง

๓.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลรายงาน การดำเนินโครงการฯ 
โดยมีส่วนร่วมในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ . .

๔) มาตรการจัดหาพัสด ุโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ ์หรือประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหาพัสดุตามโครงการหรือ 

กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งหน่วยงานหรือสื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญ้ติการ 
จัดซอจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.!ฏ,£๖๐ หรือระเบียบท่ีเก่ียวช้อง

๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ เป็นไปตามจำนวนปริมาณและคุณภาพ 
เพอประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการๆ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

๔.๓ มกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับช้อน หรือการเอื้อ 
ประโยชนชองเจาหนาทผูเกยวช้องกับการจัดหาพัสด ุกับผู้รับจ้าง ผู้ชาย และผู้มีความเกี่ยวช้องในประโยชน์ 
ดังกล่าว

๔) มาตรการในการป้องกันการทุจริตและการกระทำความผิดวินัย โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ พัฒนาระบบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ 

ดาเนนงาน รวมทงการสรางการมสวนรวมชองผูมสวนเสย หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสารร้องเรียน 
ปัญหา เทือการป้องกันการทุจริต และการกระทำความผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบิติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๔๖๔

(นายพงศนาถ .หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไ1ชต์'ฃองหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไขต์ของหน่วยงานในสังลัตสำนกังาบน่ลัดกระทรวงสาธารณจ,ี11

ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี ะ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ ะ มาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
มาตรการป้องกันการรับสินบน

Link ภายนอก http<๙/www.Srirattanahosp.goA
หมายเหต ุะ...........................................................................................................................................

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ
วันที ่๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผ้อนุมัติรับรอง

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่

^ป*?^ (ๆบ yvc^o 
นางพันเดา สายทอง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิ'บดการ 

วันที ่๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.Srirattanahosp.goA

