
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง  เจตนารมณก์ารป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 

……………………………………………. 
 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมี
เจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
ป้องกันการให้หรือรับสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีจึงได้ประกาศ 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน ดังต่อไปนี้ 
    ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น 

             ๑.๑ บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียกรับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา 
ดังต่อไปนี้ 
              - การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะแก่
ฐานะแห่งตน 

             - การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีมูลค่าในการรับแต่
ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 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. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัส ดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

         ๒.๑ ห้ามมิให้หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อท าการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

          ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

           ๓.๑ เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน



ในการเปิดเผย ข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ 

         ๓.๒ วางตัวเป็นกลางในการด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็น
ส่วนประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

         ๓.๓ ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

         ๓.๔ หากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาล าดับช้ันขึ้นไป เพื่อด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

         ๓.๕ ปฏิบั ติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ สินบน 
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
         ๓.๖ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา 

          ๓.๗ ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ตนเอง 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

         ๓.๘ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข่าข่ายการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

      ๔.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค 

          ๔.๑ กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน 

 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  กรกฎาคม  2563 
 
 

                (นางสาวอนุธิดา  ประทุม) 
                                       นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกรจาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือกลุ่มงาน : …โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …………1  กันยายน  2563…………………………………………………….. 
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่องเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
(นายประพันธ์ แก้วถาวร) 

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

  วันท่ี.1  กันยายน  2563 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นางสาวอนุธิดา  ประทุม) 
          นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
     วันท่ี.1  กันยายน  2563 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายณัฎฐากร  ชลภาพ ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี  1  กันยายน   2563 
 

 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com   

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป 0-3246-5191 
ท่ี  พบ 0032.301/พิเศษ   ....วันท่ี 1  กันยายน  2563 
เร่ือง   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

           
                   ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การให้หรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ได้ถือปฏิบัติ
เป็นบรรทัดฐาน อย่างเคร่งครัด    
 

                   ในการนี้ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ขอเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับ
สินบน ผ่านเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ถือปฏิบัติ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่และติดประกาศต่อไป 
 
 
                      (นายประพันธ์  แก้วถาวร ) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
                                              
          
 
 
 
 
  
                                                                           (นางสาวอนุธิดา ประทุม) 
                                                               นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


