priq(i)
บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. ๐ ๔£๖๗ ๗๐๑๔
ท ศก ๐๐๓!อ.๓๐๑/๒๑๔๗
เรื่อง

วนท ๑๒ ธันวาคม ๒๔๖๔

ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบ้ติงานป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ประกาศโรงพยาบาล
ศรีรัตนะเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ในหน่วยงาน และหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงาน แลร
ขออนุญาตนำเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ต้นเรื่อง
ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการพูจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนของ
หน่วยงาน และแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามตัวขึ้วัดในการ

ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในข้อ MOIT ๑๙
ข้อเท็จจริง
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกัน
ผลประโยขน์ทับช้อน ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับช้อนในหน่วยงาน
และหนังสือแจ้งเวียน แจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้รับทราบ
และถือปฏิบัติ
ข้อพิจารณา
เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงเห็นควร

๑. ลงนามในคำสั่ง ประกาศ และหนังสือแจ้งเวียน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ
และถือปฏิบัติ

๒. นำคำสั่ง ประกาศ และมาตรการข้อปฏิ'บติดังกล่าว ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์โรงพยาบาล
ศรีรัตนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังกล่าว แจ้งเวียนให้หัวหน้า
กลุ่มงาน, หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะทราบและปฏิบัติ และขออนุญาตนำประกาศขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบต่อไป

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
งานควบคุมภายใน

เห็นชอบ แล#อนมัติ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

คำสั่งโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ท ๗๑ /|ธ๘นั๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบาย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้!ขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ็าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ประกาศเจตจำนง
สุจริตและจิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เน้นการดำเนินงานตาม

แนวนางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางที่ประกาศไว้โรงพยาบาลศรีรัตนะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบ่ฏิบัติงานเพื่0ห้3งก้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประกอบด้วย

๑.นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการ
๒. นายธนาคม เสนา

กรรมการ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

๓.นางสาวทิพวัน ไขยะเดชะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔.นางคิริภา ภู่สอาด
๔.นายปรีชา อินรัสพงศ์
๖.นางปรัชญานิ คำเหลือ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ
กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗.นายธีระภัทร์ แสนแก้ว
กรรมการ
๘.นางอารีจิตร นฤมิตกริ่มกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙.นางรัตติยา สะโสดา
กรรมการ
๑๐.นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
๑๑. นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชพชำนาญการ
กรรมการ
๑๒.นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓.นางฉัตรฑริกา ศรีโคตร
กรรมการ
๑๔. นายปรีชา
บุตรลาด จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
กรรมการ
๑๔. นางสาวจรัญญ่า ระเมิ๊ด นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กรรมการ
๑๖. นายสมพง
ธรรมประดิษฐ์
นายช่างเทคนิค
กรรมการและ เลขานุการ
๑๗ นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคการแพทย์
๑๘. นางพันเดา สายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาทุการ
๑๙. นางสาวจนตนา เทียนทอง เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาบุการ
๑๓/
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๑. กำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินงานบ้องกันผลประโย'ชน์ทั'บช้0นหน่วยงาน
๒. ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบและบ้องกันผลประโยชน์ทับซั0นให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๓. วิเคราะห์ความเสยงทอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวางมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการ
ดำเนินงานบ้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

๔. ติดตามประเมินผลการตำเนินงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นาย่พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงาน

โรงพยาบาลศรีรัตนะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามทารทุจริตใน
องค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับช้อน และคาดหวังว่าโรงพยาบาลจะเป็นทลไกที่สำคัญใน
การพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทารทุจริต โดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหาร
ราชการ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์
ทับช้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน
ในหน่วยงานไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อน และประชุมชี้แจ้งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามคู่มือ

๒. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๓. ปลูกสงจิตสำนึกผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกประเภท
๔. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม,ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับช้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคม
และประเทศชาติ

๔. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
๖. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๗. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

๘. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป
๙. มีกลไกในการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
๑๐. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์
ทับช้อนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท ๘ ตุลาคม ๒๔๖๔

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

