
 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๔ 

............................................................................. 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี
ธรรมาภิบาลส าหรับส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา  
ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์เพ่ิมความ
ถูกต้อง ท าเพ่ือประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปนั้น 

  เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัช
และคุ้มครองผู้บริโภค จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาดังกล่าวฯ ส าหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใช่ยา 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค จะด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

ด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์  โดย
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เคร่งครัด 

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
๒.๑ เป้าหมาย 

๒.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับสิ่งสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิซาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่าย สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
๒.๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

๒.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๒.๑ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย ์

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิตนักศึกษา 
ที่ศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(๑.๑) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็น

วิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 

2/(๑.๒) รับสิ่งของ... 
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(๑.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น  
- สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ

หรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการบริการ

ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ยังมีประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
(๑.๓) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

(๒) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

(๓) ไม่พึงรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศโดยตรง 

(๔) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด
ทีเ่กี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

(๕) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย 
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ก าหนดแนวทางดังนี้ 

(๕.๑) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานและไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๕.๒) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองวัวซอ จะพิจารณาบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 

(๕.๒.๑) การคัดเลือก จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลหนองวัวซอ (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และค านึงถึงประโยชน์ที่
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานจะได้รับ ที่ไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ที่ให้การสนับสนุน) 

(๕.๒.๒) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองวัวซอ จะก าหนด
ความถีข่องผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งต้องให้มีความเหมะสมความเหมาะสมและเป็นธรรม โด
ไม่มีผลต่อการสั่งจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากข้ึน 

(๕.๒.๓) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มี 
(๕.๒.๔) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนค่า

วิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก ส ารับตนเองเท่านั้นและจ ากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานการ
ประชุมหรือการบรรยายทางวิชาการ 

(๕.๒.๕) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
หรือบรรยายทางวิซาการ ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๖) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาหรือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไมให้มี
โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้ 
 

3/(๗) การจัดประชุม... 
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 (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบด าเนินการ วิทยาการ 
หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการ
สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.๑ เป้าหมาย 

๓.๑.๑ มีระบบและกลไกการจัดการในการรับ - การสั่งจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
๓.๑.๒ มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ - จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๓.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค จะรับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ในนามโรงพยาบาลหนองวัวซอ หรือหน่วยงานอย่าง
เป็นทางการโดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

(๒) ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทราย
มูล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดยผู้ที่รับผิดชอบต้องจัดท าบัญชีรายการ รับ - จ่าย
สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จ านวน วันที่และเอกสารอ้างอิง
ได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดท าสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตัน 

(๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ ผู้จ่ายและ
ส่งมอบพึงค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
๔.๑ เป้าหมาย 

การก าหนดสถานที่ รูปแบบ และเวลาส าหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษา หรือฝึกปฏิบัติงาน 

๔.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๔.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ไม่อนุญาต
ให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วย
หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองวัวซอ เพ่ือการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา
หรือการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(๒) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัด
สถานที่เข้าพบภายในกลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค และก าหนดเวลาในช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ที่
อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือ ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
 
 
 

4/(๓) โรงพยาบาล... 
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(๓) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ขอให้ผู้แทน
ยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อก าหนดของโรงพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด 

๕. ระบบการคัดเลือก 
๕.๑ เป้าหมาย 

๕.๑.๑ มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ
ผู้จ าหน่วยในรูปแบบการท างานร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

๕.๑.๒ มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่ง
มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล
ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

๕.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๕.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นให้
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่วยยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้ง
การตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีใช่ยามีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย
หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีใช่ยาของบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ ทับช้อน
กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยค านึงถึง
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 

(๒) การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้
ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทั้งนี้ การ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ที่จะแต่งตั้งข้ึนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดให้กรรมการมีก าหนดวาระการท างานครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ 
ติดต่อกัน 

(๓) คณะกรรมการจะประกาศผลการด าเนินการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 
(๔) คณะกรรมการ พึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

๖. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
๖.๑ เป้าหมาย 

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการก าหนดบทลงโทษ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

๖.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๖.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดให้มี 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดท าประกาศของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ทราบอย่างทั่วถึง 
 
 

(๒) โรงพยาบาล... 
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(๒) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนด
ขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการขายโดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้พ้นจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยา  
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

7. ระบบการตรวจสอบ 
๗.๑ เป้าหมาย 

มีระบบในการตรวจสอบ ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลัง รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

๗.๒ แนวทางปฏิบัติ 
๗.๒.๑ ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) โรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนด
แนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ในทุกเดือน 

(๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณ
ทางราชการ ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  2๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ 

............................................................................. 

  โรงพยาบาลหนองวัวซอ เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลใน
ครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการ 
แสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในสังกัด
โรงพยาบาลหนองวัวซอ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ในการเสริมสร้าง
ค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและ
พฤติกรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทาประหยัด มัธยัสถ์ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้ 
  ๑. ห้ามบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลหนองวัวซอ ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐0 บาท มิได้ 
  2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๓. ห้ามบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลหนองวัวซอ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๔. ห้ามเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด 1 ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

    ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 

       
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
............................................................................. 

  ด้วยโรงพยาบาลหนองวัวซอ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
หลักธรรมมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบน หรือไม่ 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต 
ตรวจสอบได ้โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง

ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
๕. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
๖. ไม่เรียก ไม่รับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่มีความสัมพนัธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ เพื่อตนเอง/ผู้อื่นโดยมิชอบ 
๗. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้ข้อมูล

ภายในองค์กรที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พวกพ้องของตน 
8. ปฏิบัติต่อผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม 

9. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที เพ่ือพิจารณาแก้ไขยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม  
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

๑0. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

       
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 



 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
............................................................................. 

  ด้วย การทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

  โรงพยาบาลหนองวัวซอ ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนด โดยให้บุคลากรของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ถือปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ 

๒. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

๓. การขอรับบริจาค การตั้งตู้รับบริจาครวมทั้งการยอมให้บุคคลอ่ืนกระท าเช่นว่านี้ใน
หน่วยงาน จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๔๘๗ หรือกฎ ระเบียบ 
ราชการที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

4. โรงพยาบาลหนองวัวซอ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบน เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตาม
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทันท ี

๕. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

       
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัย 
............................................................................. 

  ด้วย การทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโย ง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

  โรงพยาบาลหนองวัวซอ ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันเพ่ือการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ ๔ มาตรการส าคัญ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ 
(๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลหนองวัวซอถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๑.๑. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 

๑.๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น  
และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยหรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน  
น าไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ ใน

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังนี้ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ , ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว
และ หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย, และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

 
2/๒.๒ ให้กลุ่มงาน... 
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๒.๒ ให้กลุ่มงานต่าง ๆ มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ถูกต้องและชัดเจน 
๒.๓ ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการเบิกจ่ายเพ่ือ

ใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้มีเป้าหมาย และ
รายละเอียดการด าเนินงานว่าเป็นการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
และพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์การอย่างชัดเจน 

๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนด เบิก - จ่ายตรงกับ
ข้อเท็จจริง ทั้งด้านกิจกรรมฯ จ านวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ห้ามเบิกเกินสิทธิหรือเกิน
โดยไม่มีสิทธิ 

๓.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนิน
โครงการอย่างเคร่งครัดทุกโครงการ 

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๔.๑ มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม

โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 

๔.๒ มีกระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง ชั้นตอนการพิจารณาผล ขั้นตอนการตรวจรับ โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วม 

๔.๓ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ว่ามีความเก่ียวข้องในเชิงทุน เชิงบริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติกับผู้เสนองานหรือไม่ 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

       
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
............................................................................. 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตาม
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้น าแนวทางการปฏิบัติในการรับของแถมของคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
เพ่ือให้การรับของแถมของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๔ วรรค ๑ (๖) ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. โรงพยาบาลหนองวัวซอ ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติฯ นี้ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถม และโรงพยาบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับส่วน
แถมพิเศษดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือ
แสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่โรงพยาบาลฯ และให้โรงพยาบาลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาค
ดังกล่าว โรงพยาบาลต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุและให้น าพัสดุลงทะเบียนหรือควบคุมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

       
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT 19 : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
                        และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG   
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความโปรดลงนาม และแจ้งเวียนประกาศ 
- แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา พยาบาลข้าราชการ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัย 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

- หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
- บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  28  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

 


