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ประกาศโรงพยาบาลลานสัก 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

------------------------------ 

 ด้วยโรงพยาบาลลานสัก ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย
รัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และมีเจตนารมณ์ใน
การด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลัก  
ธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ก าหนดดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดย
ให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กรที่ชัดเ จนและเป็น
รูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลลานสักจึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
 ๑. กำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  ๑.๑ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
  ๑.๒ ปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ 
  ๑.๓ ให้หน่วยงานจัดท าระบบควบคุมภายใน และจัดท าแผนการตรวจสอบภายในทุกปี 
   ๒. กระบวนกำรทำงกำรเงิน 
  ๒.๑ ให้หน่วยงานมีการควบคุมก ากับ ดูแล ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน. การเก็บรักษาเงิน 
และการนาเงินส่งคลัง. พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด 
  ๒.๒ ให้หน่วยงานจัดอบรมชี้แจงให้ความรู้แนวทางปฏิบัติกระบวนการทางการเงิน และ
การจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ตามปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและการบันทึกบัญชี  
   ๒.๓ ให้หน่วยงานจัดท าระบบควบคุมภายใน และจัดท าแผนการตรวจสอบภายในทุกปี 
   ๓. กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 

3.2 ปฏิบัติ... 
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  ๓.๒ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด 
  ๓.๓ ให้หน่วยงานมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
  ๓.๔ ให้หน่วยงานมีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมหรือสัมมนำ 
  ๔.๑ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
  ๔.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจรงิ ทั้งด้านกิจกรรม 
จ านนวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานโครงการ โดยการมี  
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกโครงการ 
  ๕. กรณีกำรใช้รถรำชกำร 
  ๕.๑ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  ๕.๒ จัดท าสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไป 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๖. กรณีกำรรับของขวัญในโอกำสต่ำงๆ หรือรับของขวัญหรือสินน้ ำใจจำกคู่สัญญำหรือ
บุคคลอ่ืน 
  ๖.๑ ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่  
การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร 
การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือรับของขวัญ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคั บบัญชาใน
โอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖.๒ ห้ามบุคคลในหน่วยงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่น 

  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในภำพรวม 
 ๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต โดยการ
มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม 
และภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริตในทุกประเภท 
 

2. ผู้บังคับ... 
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 ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดๆ 
ที่เสี่ยงต่อการทุจริต หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด 
 ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตลอดจนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอหนองฉางทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในกรณีพบเหตุที่เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตอันฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม มีความผิดทางวินัย
หรือกฎระเบียบอ่ืนใด ให้รายงานเหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อผู้บังคับบัญชาตามช่องทางต่างๆ  ที่
ส านักงานจัดไว้ให้ หากพบว่ามีการกระท าความผิด ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิ ด และอาญา
อย่างเคร่งครัด 

4. ให้ข้าราชการและบุคลากรถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่าง
เคร่งครัด ละสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากต าแหน่งหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

    4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูง หรือผู้มีพระคุณ/บุญคุณส่วนตัว มาประกอบในการใช้ดุลยพินิจเพ่ือให้คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นๆ 

    4.2 ไม่ใช้เวลา งบประมาณ ทรัพย์สิน หรือบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
    4.3 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ให้เป็นไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตน

หรือพวกพ้อง และท าให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
5. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ  
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
7. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

ผลประโยชน์ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
9. ให้ทุกกลุ่มงานจัดท าผังการด าเนินงาน ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์

ทับซ้อน ในการด าเนินงานภาครัฐ 
10. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์

ต่างๆ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที 
11. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการตามข้างต้น เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า

ความผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามล าดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่าฝืนตามมาตรการข้างต้น 
แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒8  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

(นายโชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก 


