
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/35 วันที ่ 10  มกราคม  ๒๕๖2          

เรื่อง   มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

   ด้วย รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย
ส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน เพ่ือให้บุคลากรของทุก
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ถือปฏิบัติ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ และขอ
อนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ที่หน้าเว็บไซต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ต่อไป  

 
 
 

  (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

             - อนุญาต 
        - ลงนามแล้ว 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 

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

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง จึงได้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เพ่ือปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยค านึงถึง
บทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงออก
ประกาศเพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่กระท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียในเรื่องท่ีตนท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ดังนี้ 

1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน        
ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนอันเป็นการ    
ชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

1.4 ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มิ ใช่ญาติ         
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่
การงานควรมีราคาไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และเหมาะสมตามปกติประเพณีนิยม 

 (1)  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท     
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

 (2)  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มคี่าทางการตลาดระหว่าง 3,000–15,000 บาท 
และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 (3)  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่ง
มอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้ เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 
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-2- 
 
 
 

2. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือสื่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร   
โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

3.  ผู้กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

4.  หน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา และ
ท าความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน 
รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

5.  หน่วยงานในสังกัดมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต 
คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม 
หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

6.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย พัฒนาระบบก ากับดูแล ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน และช่องทาง
การสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัยตามมาตรการในประกาศนี้ 
พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย ปีละสองครั้ง 

 

    จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
        ประกาศ ณ วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
                (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115 

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/ว36                             วันที ่ 10  มกราคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม/ หัวหน้าหน่วยงานย่อยทุกหน่วย 

    รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงบทบาท
ของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 

   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวฯ โรงพยาบาลกันทรวิชัย   จึงได้ออกมาตรการ
ป้องกันการให้และรับสินบน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงขอแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดในประกาศฯท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

         

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115 

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/270                             วันที ่ 11  มีนาคม  ๒๕๖2          

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

     ตามท่ี โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบน เพ่ือ
ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
การป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัย  นั้น    

   ในการนี้  โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตาม กรอบแนวทางการ
ป้องกันการให้และรับสินบน ดังนี้ 

   1.  ได้มีการจัดท าประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 
ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
   2. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้ถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางโดยเคร่งครัด ไม่
พบข้อร้องเรียน หรือการกระท าผิดของบุคลากรในสังกัดแต่อย่างใด 
   3. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการให้และรับ
สินบนของหน่วยงานในสังกัด รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานที่หน้าเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ต่อไป  

   
 
 

  (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

             - ทราบ 
- อนุญาต 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  10 มกราคม 2562 

หัวข้อ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และรายงานผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และรายงานผลการด าเนินงาน 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

 


