
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /25                               วันที่   3 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  โปรดลงนามประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนเรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต  
          การให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   รัฐบาลก้าหนดให้การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส้าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน้าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยค้านึงถึงบทบาท
ของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
  ดังนั น เพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จึงได้ออกประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้
หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และขออนุมัตนิ้าเอกสาร ฯ เผยแพร่
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี  
 
 
                      
          ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 

-  เห็นชอบและอนุมัติ        
     
 

                 
    ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 

                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
……………………………………………………………………….. 

 

    ด้วยโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรม 
บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวมทั งนโยบายและมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ดังนั น โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จึงขอประกาศเจตนารมณ์สุจริตและป้องกัน
ผลประโยชน ์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขจัดซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน จึงให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ ในสังกัดปฏิบัติ ดังนี   
   มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ  
    ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต โดยน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักยึดในการบริหารงาน และการด้าเนินชีวิต  
    ๒. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยม ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  
    ๓. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) และข้อบังคับส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ๔. ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  
    ๕. ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประกาศส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินการจัดซื อ จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใสทุก
ขั นตอนและ ให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง  
    ๗. ให้ความเป็นธรรมต่อบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใด ที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือ
หลักฐาน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
เป็นพยาน หรือให้ข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  



    ๘. เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  
    ๙. สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามที่กาหนดในอัตลักษณ์ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ขจัดซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นที่หนึ่ง  
    ๑๐. กรณีพบการทุจริตจะด้าเนินการและลงโทษตามกฎหมายกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง  
   การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    ๑. ไม่หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อานาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่นข้าราชการใช้
อานาจหน้าที่ ทาให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ เป็นคู่ค้าทาธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน  
    ๒. ไม่รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือของกานัลที่มีค่าอ่ืน ๆ ซ่ึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
    ๓. ไม่รับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื อจัดจ้าง  
    ๔. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การนารถยนต์ของทาง
ราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว การใช้กระดาษของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพ่ือปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว ฯลฯ  
    ๕. ไม่กระท้าการใดๆ อันจะนามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่อไปในทางทุจริต 
เช่น การให ้เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส้าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ ทั งทางตรง
และโดยอ้อม  
   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    3    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
                 

       ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 
    ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 



 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /ว 8                               วันที่   3 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  การแจ้งประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการใหห้รือรบัสินบนและการ 
          ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   ด้วยโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ได้จัดท้าประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน
การทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน นั น 
  ในการนี  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็ฯไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามประกาศท่ีได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านทราบประกาศตามที่เสนอแนบมาพร้อมนี  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     
 

                 
      ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 

                                                  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......3 ตุลาคม 2564.............................................................................................. 

หัวข้อ: .......ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการปอ้งกันการทุจริตการให้หรือรับสนิบนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน.................................. 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ....) 

ต้าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......                   

 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......3 ตุลาคม 2564.............................................................................................. 

หัวข้อ: .......แจ้งเวียนประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบตัิในการป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบนและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.................................. 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....แจ้งเวยีนประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการใหห้รือรับสินบนและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ....) 

ต้าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......                   

 

 
 




