
r*q

H r,iru{{qn riufin{on?1rr
dau:rtnr: guri-rl.fll3-n-r-:.qiodr.unr-:qo-3.qrr nQus.ru-rl-o.lri.u.ua.v.rh.ru..rl.;rl.r ly:d'lwi -.o--b.dE(.o.o-si60o-
J J,

d
u5ot.----to-a.-r-tl--:-vn.t.os-o.nu.r.:.uoi-u-Iuur-u.l-ufu.-tos.:ri.e-ua.v.rr.o.s.rir:ia4n-i,-fr-er-o.r.nn.rrrlflri.frrarirfi

(No Gift Pol.iry)rolla-nn:vyt:?{a'r6'r:ilqt r.J:viiriJlur,J:slrru v!.fl. tedbb
4 Y a d yt y A[:uu 4n:?0:11Inl:n:cvl:']{ ?{'r0'1:fuqlutufin Ltayryt:ur,rn::o:ttn1:n:uyl:?{ ttmatnry'ryr o-osn

6'ruila'qn:svr:?{a1ol:6uqt (urolonra nr:riniuvwr{) tdfirJ:un1flLomul:ilniu1uuru

tiliutorticyuastorrirfiavntfinrrnnr:rjfru6rarird (r.ro Gift poticy)rJ:ssr'rflfiril:vlrlru fl.fi. tedbb
-iu'a$'ufr oct ffurrnl fl.fi. lsdbd rfioai'xd'lnlln:syt:?{aror:ru4rfiilaofla1nn1:r4oinuravtl:vvlqo

a v v ri< ^ .. 
t q

Itol aftlnrnanurufr6urin:su:r.i4101:ruafl irurJ:vnqfirJflu-fimunriluTuurunr:uBur::rtnr:
uaiu6uuavrirfiuillunr:rivr:rru triuri {io#rrri arrlnr6 finrruirfin?,ou m:roaout6'h]irta
'g v I y o q 

^'j 
y 4 ,aon a y y Art{Luriaailqvto?Jo{{'tu narurryflrLudrflnnmol:rlnlnr:ilfluGnumrurn:oruyrloiuo::ttrolu{ruirfr

tolYo uaua::u1u::iln:uvr:?{416'r:ilar naorrouhin:slirnr:oiurtjunr:rinrri'u:vu'irlrj:vTutd
eiruqnnaffurJ:sTatrjai:u:ru Ioutriiutortiryruavto.:rirria4nsfroornnr:r]gffirarirfi' (No Gift potiry)

qur5r-lfru-Gnr:rioolrunr:4oin n:uvr:?{a1o'r:ruafl rodIr.J:snInromur:lniuluureJ
tililtottdcyuastotrirfialntfrorornnr:rJflri6rarird (r.ro Gift potiry) ronJ#qn:yyr:?{ar01:ilar

, od, J S d , 
' 

" 
u '

U:vsirtlluil:stJ1[u fl.fl. tedbb nuronar:frrruufr arur:nrEunnil:vflrfir0nu1::Jnir cir,i6'uvl-q:rJulu
J^so,t

tonar:rtasfio6uTv'{n:rfiln (lnfognphic)tfrdrSuttd'qurirlfrffinr:rio6'runr:4oim n:uyt:?{a1ol:rua?

slrilf, r riri o https://moph. cclE nCeeXype ra6o:ri'a6.: ori (On Code)

44
orr:uurrrfioTrJ:qm:rr

\ {,,
du'o
I

, ,l 4(u'ru?{r:0{ n0r,t1et)
vvA'<u
v'ruflrfr ilSnur:c6'u n:yvr:x rJfr ffi :1rn''l:u1lu

u Y d raeA t y
14?yU',t(UUUfl U n n1:n 0n1ufi1:yt0:Fl

n:uyl:?{a1D'l:fuq?



  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ประกาศเจตนารมณ์ 
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 
 
  ข้าพเจ้า นายโอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารสูงสุด 
ของกระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนว่า 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร  
ปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่นรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  รวมถึงการปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุข 
ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together 
Against Corruption : TAC) 

ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
 (นายโอภาส  การย์กวินพงศ์) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 2 มกราคม 2566 
หัวข้อ: หนังสือสื่อสารประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
 (ลงนามโดยนายโอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ผู้บริหารและหน่วยงาน 
 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือสื่อสารประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
 (ลงนามโดยนายโอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ผู้บริหารและหน่วยงาน 
 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
  

 


