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มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซังหวัดศรีสะเก,ษ่



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนในหปวยงาน

โรงพยาบาลศรีรัตนะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุ'จรีตใน 
องค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ทับช้อน และคาดหวังว่าโรงพยาบาลจะเป็นกลไกทสำคัญใน 
การทัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมทึ๋1ม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดถือหรือมุ่งมันที่จะบรีหาร 
ราชการ ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่
ด ีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมชองประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับช้อนของโรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 
ในหน่วยงานไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ด้งนี้

๑. จัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อน และประจุมซัแจังผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติตามคู่มือ

๒. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
๓. ปลูกผิงจิตสำนึกผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกประเภท 
๔. ผลักด้นให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำ 

ผลประโยชน์ทับช้อนและให้มีความเช่ือว่าผลประโยชน์ทับช้อนด้งกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคม 
และประเทศชาติ

๔. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
๖. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๗. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
๘. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป
๙. มีกลไกในการตรวจสอบท่ีใช้1ด้จริง
๑๐. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือส่งเสริมเร่ืองการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน ์

ทับช้อนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๘ ตลาคม ๒๕๖๔

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ '

เร์องเจตข้านงการบรีหารงานสุจริตโรงพยาบาลศรีรัตนะ ประข้าปีงบประมาณพ.ศ 2565

ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้เด็งเหีนความสำคัญในการป้อง(าน และปราบปรามการทุจริตและ 
ประพสุดิมิขอบในภาครัฐ ฺตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทส์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี เรีองการสํงเลรมการ 
บริหารราขการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพสุดิมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ขาดิว่าด้วยกาวป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
ได้สำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีแนวทางในกาวป้องกันความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
รวมเๆงสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไต ้สอดคลัองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเนันการ 
บริหารงานของหน่วยงานในสังกัด โดยการยกระตับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบนบุรณาการตามวิสัยท้ศน ์
"กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมด้านสุจริต1’

ตังนั้น โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริต  

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำป ี2565 เที่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ปฏิปีตตามแนวทาง 
ที่ กำหนดต่อไปนี้

1. ด้านความโปร่งใส คือ ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอยำงคบถ้วน 
เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการให ้
ประขาชนหรีอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเริว

2. ต้านความพรัอมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมิความพร้อมที่จะรับผิดใน 
การปฏีน้ตงานและการบริหารงาน

3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏีน้ตงาน คือ ห้าให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตเชิง 
นโยบายและการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเขึ้อประโยชน์หรือรับสินบนรวมนั้งปลูกผิงและสร้าง 
ความตระหนักรู้ คำนิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปข้ันต่อบุคคลในองค์กร "พอเทียง วินัย สุจริต จิตอาสา" รู้จัก 
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปขั้น และมีความ 
ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมนั้งการดำเนินการเพ่ึอ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบีตงานที่ชัดเจนมีความเป็น 
ธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณและการมอบหมายงาน

.1________, _ V_«J __ประกาศ ณ วันที ่12 ตุลาคม 2564

*r
(นายพงศนาถ หาญเจริญพิทัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนินงานโนโรงพยาบาลศรีรัตนะ

_ I________ 1_________  _ _ 1̂-- ร —■ประซ์าปีงบประมาณ พ.ศ 2565

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรา,ชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญ{ฏิตขัอนูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท้และวิธึการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตว่าด้วยกาวป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่3 (พ.ศ 2560 - 2564) แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ กระทรวง 
สาธารณสุข ระยะที ่5 ป ี(พ.ศ 2560 - 2564) และด้ขนิวัดความโปร่งใสชองสำนักงาน ป.ป.ช ที่1ต้กัาหนดเป็นกรอบ 
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้องคํประกอบประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 5 
องค์ประกอบ ศังนี้

1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) คิอ ปฎีบ้ตราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มืความ 
โปร่งใส มีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีหรีอหลักธรรมาภิบาลด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการ 
ปฎีบ้ตงานตามอำนาจหน้าที่โดยปฎีบ้ต ดังนี้

1.1 ให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบล้วน รวมถึง 
การให้ประขาชนหริอผู้มีส่วนได้ส่วนเสย สามารถเข้าถึงข่อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเริว

1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดขึ้อจัดจัางทต้องดำเนินการและส่งเสริมความโปร่งใลในทุก 
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 เปิดโอกาสให้^มีส่วนได้ส่วนเสยมามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของหน่วยงาน ทั้งแต่ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดห่าแผนงานร่วมดำเนิน และร่วมติดตามตรวจสอบ 

การดำเนินงานของหน่วยงาน
1.4 ดำเนินการจัดการเรื่องรัองเรียน เกี่ยวกับการปฎีบ้ต๊หน้าท่ีชองเจัาหน้าที่อันไม่โปร่งใส

ทุจริตต่อหน้าที่

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) คือ ปฎีบ้ติราชการตามภารกิจชองเจ้าหน้าที่มีความรับผิดขอบตาม 
บทบาทหน้าที่ชองตน โดยคำนิงถึงความสำเรจของงาน โดยปฏิบ้ติด้งนี้

2.1 ปฎีบ้ติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสทธิภาพ
2.2 ปฎีบ้ติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้องบังดับต่างๆอย่าง 

ครบล้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดขอบในผลการปฎีบ้ติงานของตนเอง
2.3 บริหารงานอย่างชี่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้าง 

ความเชื่อม่ืนแก,สังคม ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

3. การปลอดจากการทุจริตในการปฎีบ้ติงาน (Corruption - Free index) คือ ดำเนินการโดยเป็นธรรม 
และโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรีอขั้นตอนการให้บริการ 
และปฎีบ้ติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือข้ันตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรม  โดยปฎีน้ต ิด้งนี้

3.1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต งดเว้นการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์
3.2 ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสย เพื่อแลกกับการปฏิน้ติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ
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. 4,2 บ่คู^งและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคดแยก11ยะผลป,ะไยข^วนตนสบั

ผลประไยขนส่วนรวมแก่เจ้าหน้าyj

4.3 ลาพนดแผนการป้องกันและป,านป,ๅมกา,ทุจุ)รูค^มห^เ. „__, 4,4 มีกระบานการการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน จนก่อให้เกิดเป็นวัฒน0,,มในกา,รู-,ม
ต่อตานการทุจริต

5, w๓''lnteร'1,''’So "»Mwwrrmflin«™wMนไท้ปกท*?จเ^MO*ro«\r.ค4«••^?? _________ ^ . i « « ____

สห.ร—...If---------- --------------------พละควานเบนธรรมในการมอนหมายงานยดหลักการคำนิงกิงความ^ความสามารถและมาด,ฐานกา,ปฏิน้^านโค^ป^

5.1 กฺาพนดให้มีคูมอหรือมาต,ฐานกา,ปฏิน้5งามที่สัค1จุ,น
4, ____ ^นหน'ายงานปป้บ้ต'งานตานคูมอหรือมาตรฐานการปฎน้ตงานอยำง

เครงครัดและจะตองปฏีน้ดิงานออำงเน้ม5,,มและ1ทา1-ฒ«น

5.3 มี(^ณ®รรมโบกูารบ™า’งาน^คคลกายในหน่วยงาน ห์งในด้านการบริหารทรัพยากร 
๗งตง]ยก/ายทิ̂ รณ''ควานดีความขอบ เป็นต้นมีกระบวนการส,ำงแ,^

ความกาวหน้าในสายงาน และในด้านกา,พ้ฒนาสน,,กนะเจ้าหน้-1^

5.4 นดุ{มธรรมในการบ,หารงนประบๆทเ ใสัท่ๆIMII. ำ เท•น aT.I.'.ๆ« _____

. 1 5,6 ^ความสำคัญบลกาหแวดด้อมที่เอึ๋อเอานวยและส่งเสริมการปภิบ้ดิงานของ
เจ้าหน้าทในหน่วยงาน



,________ 1 ^ใหัเป็นไปตามค,ูมึอก^ะเมินคุณ0รรมและความโป*ใสใVการฅ์ๆเนินงาน
หนวยงานภากรฐประข์าจงบประมาณ พ1ศ 2565

ประกาศ ณ วันที ่12 ตุลาคม 2564

( นายพงศนาถ หาญเจริญพิพ้'ฒน)์ 
ผู้ย์านวยการโรงพยาบาลศริวัตนะ

. ำ



รพุรร^

ประกาศโรงพยาบาลศริรัตนะ 
เรื่อง มาตรการป๋องกันการรับลินบนทุกรูปแบบ

ด้วยพระราขบัญ{ข้ต๊ประกอบรัฐธรรมผูญว่าด้วยการป๋องและปราบปรๆมทารทุ่จรตู พ1ศ1 
๒๕๖๑มาตรา ๑๒๘ ห้ามมเห้เจ้าพบักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์Vเรือประโยชน์ลี่นใดยันอาอ 
คำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ยันควรได้ตาม่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังกับที่ 
ออกโดยอากัยอำนาจตามบทบัญญ้ตแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยฐร่รมชรรยา 
ตามหลักเกณทและจานวนทคณะกรรมการ ป.ป.ช, กำหนด และตามประมวลจรืยธรรมข้าราชการทลเรือน ข้อ 
๖
ที่กำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอนโดยอากัยด•าแหน*งหบัๆที1่1ละใ1]กระการ 
ยันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประใยชน์ห่วนราม

ดัง14น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตในเรื่องการรับสินนนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จึงของประกาศมาตรการป้องกันกาวรับสินบนทุกรูปแนบ ด้งซ ั

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ^บังกันบัญชาใน 
โอกาสต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องไม่รับ ถามน์าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินยันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของชวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ได้แก่

๑.๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามอำนวนที่เหมาะสม
ตามฐานะนุรูป

๑.๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ีวไป 
๑.๒ หามเจาหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้ของขวัญแก่ผู’้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวชอง 

ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรเนึประเพ{นึนิยมที่มึการให้ชองชวัญแก,กัน โดยการให้ของขวัญตามประเท{ฐ 
นิยมนั้น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ จะให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมืมูลค่าเกิน ๓,0๐0 บาท มิได ้

๑.๓ ห้ามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนะ รนยอมหรือรู้เห้นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ 
ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน และของขวัญชั้นนั้นมีราคาหรือ 
มูลค่าเกิน ๓,00๐บาท

๑.๔ ควรใช้บัตรอวยพร บัตรแสดงความรนค ึบัตร ส.ค.ส. หรือ การลงนามในสมุดอวยพรแทนการ 
ให้ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่า‘สนกฎระเบียบ อีกน้ังเพื่อประโยชน์ในการปลูกฝืงเรื่องความพอเพียงแก่ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ศรีรัตนะ

๒.มาตรการ.,



Id -

๒. มาตรกาวป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายย่าตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล่ 
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ต๒ กันยายน ๒๕๖๐ ท้ามทน่วยบริการทรึอหน่วยงานทำการ

๒.๑ ห้ามเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชองโรงพยาบาลศรีรัตนะ ทำการจัดซัอ ทำการหารายได้ในลักษณะ 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณทํมิใจ่ยาเข้ากองทุนเงินสวัสดิการของ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

๒.๒ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชองโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏีบิตตามประกากระทรวงสาอารณฺสุขว่า 
ด้วยเกณทํจริยธรรมการจัคซัอจัดหาและการส่งเสริมการชายยาและเวชภัณทํที่มิใข่ยาชองกระทรวงสาอารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซัอชัดจ้าง มีมาตรการกำหนดแนวปฏิน้ต๊ตังที่,
๓.๑ ยืดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฎน้ตของราชการ'อย่างเคร่งครัด
๓.๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวมเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความถูกต้องมุติธรรม 

และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๓.๓ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับษัสคุ
๓.๔ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใข้คุลพินิจในการปฏิน้ต๊หน้าที่
๓.๕ ปฏิบิติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใสให้^มีส่วนได้เสียตรวจสอบฺได้
๓.๖ ดำเนินการให้มีการไข้จ่ายเงินหรีอทรัพย์สินของหน่วยงานอฺยำงประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์

สูงสุด
๓.๗ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางด้อมจากผู้ชายผู้ 

รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสคุ เพื่อ่ตนเองหรือผู้อื่นใดมีชอป
๓.๘ ไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในของหน่วยงานที่เป็นการเอึ้อประโยชน์ต่อฝ่ายหน่ึง ฝ่ายใดหรือพว่ก 

พ้องของตน
๓.๙ ปฏีน้ติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสต ุหรือ 

ผู้รับรัองเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
๓.๑๐ ผู้ษังคับบัญชาด้านพัสค ุพึงควบคุม ตรวจสอบ คูแล กำกับดิดตฺามและกำชับให้ผู้ปฏิน้ติงาน 

ประพฤดิปฏิน้ติตามระเบียบอย่างเคร่งครัว กรณีพบว่าการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสำตับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณา 
แก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

๓.๑๑ หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสค ุเห้นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบคำเนินการ 
รวบรวมข้อเทีจจริง และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ด้านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ตามชั้นตอนในค,ูมือแนวทาง 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลศร็รัตบะเพื่อคำเนิบการ 

สอบสวนข้อเท้จจริงหรือดำเนินการทางวนัยโดยเร็ว
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเภทเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
๔.๑ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศรีรัตนะ จะต้องไม่เรียกร้อง ชัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ประโยชน์ของหน่วยงาน หรือปรฺะโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
๔.๒ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเร็อก รับ 

หรือยอมจะรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางด้อม
๔.๓เจ้าหน้าที่..



-๓-

v .๔•๓ เชัาหนัาที่โ’^ยาบาลศรีรัตนะ จะต้องไม่เสนอว,าจะทำให ้สัญญาว่าจะทำให ้หรีอรับสินบนจาท 
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรีอบุคคลอื่นใต โดยมึจุดประสงทํเที่อลูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรึอประรีงการ 
กระทำยันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔.๔ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต้องคำนึงถึงความเป็นรรรม และปกปัองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเส0การเรียก รับ 
ยอมจะรับสินบน โดยไม่ดำเนินการด้านลบต’อเจ้าหน้าที่ผู้นัน

๔.๔ เส่อข็ใดพบเท้นกาวกระทำที่เจ้าช่ายเป็นการเรียก รับ หรีอยอมจะรับสินบน ต้องวาย่งาน 
ผู้บังคับบัญชาหรอตามจ้องทางการรับเรื่องร้องเรียนทจุรีตทํนทํ

๔.๖ กวณ ีกาวเร่ืยไรของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะฮดถีอระเบียบํทำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรื่ยไรเงินของหน่วยงานภาครัฐ ท.ค. โดยเคว่งครัดฺ

๔. มาตรการป้องกันการทุจรีดและแต้เขการกระทำผิดชองเจ้าหน้าที่รัฐในสังสัค ให้ทำเนินการไปดาม 
ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ ลงวันที่ (1)๔ ตุลาคม ๒(ะ๖๔ เรื่อง มาตรการป้องคันการทุจริตและการแคัใขการ 
กระทำผิดทางวินัยของเจ้าหน้าท่ี (ถือมฺาตรการเดิม)

ประกาศ ณ วันที่ 0)๔ ตุลาคม พ.ศ. ๖๔๖๔

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรรีัตนะ



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรอง มาตรการใขัรถราขการ เพี่อป้องกันการทุจริต ผลประโย'ชน์ท้'บช้อนจากการปฏิป้ต๊Vเนัาที่ 

และแกไขการกระปาผิดานัยจองเจ้าหน้าท่ี ในโรงพยาบาลศรรีัตนะ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและ 
สรัางเครือข่าย) เพอสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และปรับเปลี่ยนค่านิยม ฐานความคิดเชิงบาก (Mind set)
ของเช้าหนัาที่ในสังกัดกระทรวงสารารณตุจ ให้การเล็งเห้นผลประโยขน้ส่านรามและส่านราชการเป็นปๅกัjy

ดังโงั้น เพื่อให้บรรลุตามมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำน้'กงานสารารณสุข 
จงหวัดศรสะเกษ จงขอประกาศนโยบายเรงด่วนเชิงรุก เรื่องมาตรกรใช้รถราขการเพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยขน์ 
ท้บช้อนจากการปฏิน้ตหนัาที ่และแกไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำน้'กงานสาอาร(นสุขศรสิะเกษ 
เพื่อให้เจ้าหนัาที่ทราบและถอปฏีน้ต ดังต่อไปนี้

1. ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายรถราขการ พ.ศ 2523 และแกัโข
เพิมเดิม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข ว่าด้วยหลักเกณทํการใช้การเล็นรักษา การข่อมปารุงรถ 
ส่วนราขการและรถรับรอง พ.ศ 2526 โดยเคร่งครัด

2. การเล็บรักษารถราชการ ให้เล็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราขการเท่านี้นหากเห้น
จำเปนไม่มิสถานทเล็บที่ปลอดภัย หรึอราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออบุญาตหัวหน้าส่านราชการผู้ฏึทำนาจ เป็น 
การซ์วคราวหรีอเป็นคร้ังคราว

3. ห้ามเจ้าหน้าที่ปารถราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นปาไปใช้ที่งในเวลา 
ราชการและนอกเวลาราชการ

4. ให้กลุ่มงานบริหารหัวไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การ
เบิกจ่ายค่าเขึ้อเพลิง ค่าข่อมปารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ 

ของทางราชการโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมารเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที ่12 ตุลาคม 2564

( นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน ์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



การรับสินบน 
ในกระบวนการ 
จัดชื้อจัดจ้าง

๑.ห้ามรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดเป็นการต่างๆ 
ตอบแทนจากการจัดชื้อจัดจ้าง 

ของหน่วยงาน
เ0.ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างทุก 
กรณีด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้
๓.ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างด้วย 
ความชื้อสัตย์ สุจริต ไมม 

ผลประโยชน์แอบแฝง'่

๑.ประชาสัมพันธ์งาน 
จัดช้ือจัดจ้างผ่านฃ่องทาง 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ 

๒.จัดทำหนังสิอประกาศ 
เจตนารมณีและแสดงและ 
แสดงความบริสุทclจ

การรับสินบนประเด็น 
การเงินบริจาคและ 
ทรัพย์สินบริจาค

๑.ปฏิน้ตตามระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาค 
หรือทรัพย์สินบริจาคของหน่วย 
ราชการ พ.ศ. ๒<£๖๑

รายงานเงินบริจาคหรือ 
ทรัพย์สินบริจาคให้หน่วยงาน 
ในระดับชื้นไปทราบ

การทุจริตและเนทข 
การกระทำผิดวินัย 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ

บุคลากรต้องปฏิน้ตตาม 
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ดังชื ้

๑.ระเบียบสัานักนฺายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒<£๒๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม 
๒.หลักเกณฑ ์วิธึการ และเงือน 
ไขการจ่ายคำตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบ้ตงานให้หน่วย 
บริการ แนบท้ายข้อบังคับ 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๕, 
๘, ๑0, ๑๑, ๑๒ 
๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอบรม 
และการจัดงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แกIขเพิ่มเดิม 
๔.พระราชบัญญตกาวจัดชื้อจัด 
จ้างและการบริการหัสคุภารัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖0 และระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ 
จัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสคุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖©

๑. แจ้งเวิยนให้ทราบ 
และถึอปฏีบ้ด ิ

๒. สก อบรม ให้ความ!



ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกันกา 
รับสินบน

ผู้บริหาร การให้และการับ ๑.การแสดงความยินดีหรือ
ข้าราชการ ของขวัญแก่ข้าราชการ ปรารถนาดีให้ใช้บัตรอวยพร
และ ชั้นผู้ใหญ่หรือ หรือลงนามในสมุดอวยพรแทน
บุคลากร ผู้บังคับบัญชา ๒. การให้และรับของขวัญตาม
ใน ในเทศกาลต่างๆ ประเพณีนิยม ให้รับ/ให้
หน่วยงาน ของขวัญตามควรแก่เหตุการณ ี

มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐0 บาท

การับสินบน ๑.ห้ามไม่ให้จัดชั้อยาในลักษณะ
ในกระบวนการเบิกจ่าย ทำการหารายได้ในลักษณะ
ยาตามสิทธิสวัสดิการ ผลประโยชน์ ต่างๆ ตอบแทน
รักษาพยาบาล ทุกประเภทจาก บริบัทยา เข้า
ข้าราชการ กองทุนสวัสดิการ ถานพยาบาล 

๒.ทำการจัดชั้อด้องคำนึงถึง 
ปัจจัยด้านด้นทุน (cost) 
มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) 
การให้บริการ (service) และ 
ราคา (price) ประกอบการ 
ตัดสินใจ
๓.แพทย์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
การสั่งจ่ายยา สั่งยาอย่างไม่
เหมาะสม ไม่จ่ายยาที่มึราคา 
แพงโดยไม่จำเป็น
๔.ตรวจสอบกลุ่มผู้ใข้สิทธิอย่าง 
ไม่เหมาะสม เข่น ''พฤติกรรม 
ข้อปปิงยา,’

วิธการด้าเนินการและการ 
^ากับติดตาม
๑.ประกาศกระทรวง 
สาธารณ่สุข เรื่องการให้และ 

การรับของขวัญแก่ข้าราชการ 
ร์นผู้ใหญ,หรือผู้บังคับบัญชาใน 

เทศกาลปีใหม่
๒.ประชาสัมพันธ์ให้ให้ทราบ 
และถึอปฏิบัติ

๓.ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ว่าด้วยเกณท ์
จริยธรรมการจัดซัอจัดหาและ 
ส่งเสริมการขายยาและ 
เวชภัณห้ที่มิใข้ยาของ 

กระทรวงฺสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๗
๔.จัดระบบควบคุมภายใน


