
 
 
 
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เร่ือง  เจตนารมณก์ารป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
……………………………………………. 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต ตำมนโยบำยรัฐบำลซึ่งได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐและมีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมหลักธรรมำภิบำลท่ีดี และเพื่อให้สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำร
ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำน
มีกำรป้องกันกำรให้หรือรับสินบนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
จึงได้ประกำศ เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐำน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น 

    ๑.๑ บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียกรับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา 
ดังต่อไปนี้ 
    - การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะแก่ฐานะแห่งตน 

    - การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีมูลค่าในการรับแต่ละบุคคลแต่
ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

    ๑.๒ ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การ
แสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเล่ือนต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลง
นามในสมุดอวยพร การอวยพรในส่ือสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือรับของขวัญ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาส
ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

    ๒.๑ ห้ามมิให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อท าการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

    ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

    ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย 
ข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ 
 



- ๒ - 
 

    ๓.๒ วางตัวเป็นกลางในการด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็น
ส่วนประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

    ๓.๓ ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่โดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับ
จ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

    ๓.๔ หากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาล าดับช้ันขึ้นไป เพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าน
เนินการทางวินัยโดยทันที 

     ๓.๕ ปฏิบัติตำมนโยบำยป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสิบนบ จรรยำบรรณธุรกิจ 
รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงสำธำรณสุข โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
    ๓.๖ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อม
รับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา 

    ๓.๗ ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีตนมีหน้ท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ตนเอง หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๓.๘ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข่ายการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 ๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค 

    ๔.๑ กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

 ประกำศ  ณ  วันท่ี   ๒๔ ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ  ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือกลุ่มงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๒๕  ธันวำคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
เรื่องเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
 

(นำยไพทูร          ศิลปศร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  วันท่ี.๒๕.......เดือน ธันวำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                  (นำยสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
     วันท่ี.๒๕.......เดือน ธันวำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

วันท่ี.๒๕.......เดือน ธันวำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
 



 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท ำและ

เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อท่ีจะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 

ท่ีมำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยท่ีมีควำมกระชับ 

ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภำยนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยำบำล 
แก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงำน 
สสอ.แก่งกระจำน 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
(ผู้รำยงำน) 

ระบุลงลำยมือช่ือผู้ได้รับมอบหมำย 
(เจ้ำของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลำยมือช่ือของหัวหน้ำหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำน 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลำยมือช่ือผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๘๒๕    วันท่ี  ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
           
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้ น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การให้หรือรับ
สินบน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด ได้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน อย่างเคร่งครัด    
 

ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเผยแพร่ประกาศเจนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการให้หรือรับสินบน ผ่านเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com 
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และส าเนาเอกสารแจกให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
จ านวน ๙ แห่ง ถือปฏิบัติ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่และติดประกาศต่อไป 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

- อนุญาต 
                                              
          
 

         (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน  

      สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๒๖   วันท่ี ๒๔ .ธันวาคม   ๒๕๖๒. 
เร่ือง    ส่งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
           

                   ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การให้หรือรับ
สินบน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ได้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน อย่าง
เคร่งครัด    
 

                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอส่งส าเนาเอกสารประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและปฏิบัติตาม 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
        
  

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 


