
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย  
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
------------------------------------------------------- 

   รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย
ส าคัญ  เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม              
ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล และ 
เพ่ือให้สอดรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยหน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไก 
วางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โดย โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ขับเคลื่อนตามมาตรการ 3 ป. 
1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย)  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ โดยจัดท าประกาศ โรงพยาบาลกันทรวิชัย  เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบ  ดังต่อไปนี้ 

   1. มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสต่างๆ พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

     1.1 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดประหยัด และสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
และสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การ
แสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับและ 
บุคลากรใน โรงพยาบาลกันทรวิชัย ทุกคน มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี ด้วยการ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา บุคลากรใน
โรงพยาบาลกันทรวิชัย ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     1.2 ให้บุคลากรที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร 
การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้
ของขวัญของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน 3,000 
บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนใน
โครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล เป็นต้น  และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  
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   2. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560  
       2.1 ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น 
       2.2 ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
      2.3 ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ 

   3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
              เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และก ากับติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ.2560 ซึ่งได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

      1. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ประกอบด้วย  
   1.1 ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง 

                             1.2 วงเงินที่จะซื้อจ้างโดยประมาณ 
        1.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

และประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       2. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้ 
           2.1 งบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC), งบเงินบ ารุง, งบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน โดยจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส พร้อมขออนุญาต
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงานและปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ของเดือน หลังสิ้นสุดไตร
มาส 
           2.2 งบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC), งบเงินบ ารุง, งบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส พร้อมขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงานและปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ของเดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส 
           2.3 การจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
                                  2.3.1 ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 
               2.3.2 วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
                                  2.3.3 ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 
               2.3.4 วธิีการจัดซื้อจัดจ้าง  
                     3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
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   4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

       ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

  5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการ
การจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายก าหนด 

             เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที ่
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  ซ่ึง         
สอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  4 มาตรการ ส าคัญ คือ (1) มาตรการการใช้รถ
ราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

    1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลัก 
เกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 
 1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น 
หากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 
 1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่า
ซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ให้หน่วยงานฯมีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 
 2.2 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการและการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

3. มาตรการ... 
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3. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้ 
 3.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมาย
และรายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
 3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรมฯจ านวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนิน
โครงการฯโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย                 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆให้เป็นไปตามจ านวนหรือปริมาณ 
และคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ       
มีเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือผู้มีความเก่ียวข้องใน       
ประโยชน์ดังกล่าว 

                 6. มาตรการการรับของแถม 
                    ให้ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 
18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วน
อ่ืนใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึง           
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  ดังนี้ 
                      6.1 หนว่ยงานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของ
หน่วยงาน  โดยจะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่
หน่วยงานก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 
                       6.2 เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ข้อ 6.1 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ
ส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ให้แจ้งผู้
ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น
ใดเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมต่อหน่วยงาน ทั้งนี้  ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงาน 
                       6.3 หน่วยงานตรวจรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรอืส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม
จากทีห่น่วยงานก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 

 
อนึ่ง... 
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                       อนึ่ง เอกสารการส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับ 
สนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมมาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 
                       6.4 พัสดขุองหน่วยงาน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานจัดให้มีการควบคุมดูแล
พัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย 
                       6.5 หน่วยงานต้องจัดท ารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ
ส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตาม
แบบรายงานการรับส่วนของแถมพิเศษฯ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                  7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
                      ให้ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของ
สถานพยาบาลสังกัดสาธารณสุข ดังนี้ 
                        7.1 ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1012.2/29 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2561 และส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1012.2/32 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561      
                        7.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561 
                        7.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย
บริการ พ.ศ. 2561 
                        7.4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 เพื่อก ากับดูแลการใช้จ่ายเงิน
บริจาคต่างๆ  

                     ทั้งนี้ ให้ทุกกกลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามมาตรการข้างต้น รายงานสรุปผลการ
ก ากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาเชือกทุกไตรมาส 

จึงประกาศเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

                       ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
 
 

    
   

(นายหัสชา  เนือยทอง) 
                             นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                            รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

“โรงพยาบาลกันทรวิชัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

  ข้าพเจ้า  นายหัสชา  เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ขอประกาศ
และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่  
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จะเป็นคนดีมีคุณธรรม  ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง  ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง  ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม  ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 
 

(นายหัสชา  เนือยทอง) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศเจตนารมณ์ 

นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

  ข้าพเจ้า  นายหัสชา  เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ขอประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศ
เจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ทุกคนว่า โรงพยาบาลกันทรวิชัย เป็น
หน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy)  โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตส านึก สร้างทัศนคติ 
ค่านิยมท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บน
ความทุกยากของประชาชน ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขและ
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งและทุกระดับของ
กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขในสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 
 

(นายหัสชา  เนือยทอง) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 


