
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลท่าแซะ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.  077-651526-8 ต่อ 121 
ที ่ ชพ.0033.001/พิเศษ       วันที่     26   สิงหาคม   2565 
เรื่อง รายงานสรุปตามประกาศมาตรการตามกระบวนงานมาตรการการรับสินบน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 

  ตามท่ีโรงพยาบาลท่าแซะ ได้จัดท ามาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามแบบ 
MOIT 13  ในประเด็นต่าง ๆ ตามประกาศโรงพยาบาลท่าแซะ  ในประเด็น 
 1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุก  
รูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมรับ             
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 
 3. ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่โรงพยาบาล  
ท่าแซะ ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลท่าแซะโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้       
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ขอแถม ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน ความ
บันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใด ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติ
อย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมีการกระท าดังกล่าวด้วย 
 6. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เทศกาลปีใหม่  หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าใน   การรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
 7. กรณีผู้บริจาคทรัพย์สินให้โรงพยาบาลท่าแซะ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธรณสุขว่าด้วยเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทน  
 8. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรับทราบทุก
เดือนควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 9. การใช้อ้านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน ้าใจเพ่ือวัความก้าวหน้า 
 10. ควบคุมก้ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ 
คลังอย่างเคร่งครัดควบคุมก้ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 



 11. มีมาตรการจัดสวัสดิการในรูปแบบ กองทุนสวัสดิการ ที่มีคณะกรรมการควบคุมก้ากับ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานว่า  ไม่มีการรับสินบนทุกรณี  ในปีงบประมาณ 2565  
ตามประกาศของโรงพยาบาลท่าแซะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                        
      (นายสุชาติ  ชูจันทร์) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 

         ทราบ 

  

                                                                               
              (นายอนุ  ทองแดง) 
    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงพยาบาลท่าแซะ 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
 โรงพยาบาลท่าแซะ ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงได้ก าหนด
นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ 
รวมถึงลูกจ้าง หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของโรงพยาบาลท่าแซะ ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุก  
รูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมรับ             
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 
 3. ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่โรงพยาบาล  
ท่าแซะ ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลท่าแซะโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้       
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
 5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ขอแถม ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน ความ
บันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใด ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติ
อย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมีการกระท าดังกล่าวด้วย 
 6. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เทศกาลปีใหม่  หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าใน   การรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
 7. กรณีผู้บริจาคทรัพย์สินให้โรงพยาบาลท่าแซะ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธรณสุขว่าด้วยเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทน  
 8. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรับทราบทุก
เดือนควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

 9. การใช้อ้านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน ้าใจเพ่ือวัความก้าวหน้า 



 10. ควบคุมก้ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ 
คลังอย่างเคร่งครัดควบคุมก้ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 11. มีมาตรการจัดสวัสดิการในรูปแบบ กองทุนสวัสดิการ ที่มีคณะกรรมการควบคุมก้ากับ 
 

                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  2565 

                                                                              
 (นายอนุ  ทองแดง) 

         นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                                           
 

    
 


