ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
…………………………………………….
สำนั ก งำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอแก่ ง กระจำน จั ง หวัด เพชรบุ รี ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรป้ อ งกัน และ
ปรำบปรำมทุจริต ตำมนโยบำยรัฐบำลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐและมีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงำนมีกำร
กำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำน
มีกำรป้องกันกำรให้หรือรับสินบนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
จึงได้ประกำศ เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐำน ดังต่อไปนี้
๑. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ แก่ ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น
๑.๑ บุ คลากรทุ กระดับจะต้องไม่เรียกรับ หรือถามน าถึง การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา
ดังต่อไปนี้
- การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะแก่ฐานะแห่งตน
- การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับแต่ละบุคคลแต่
ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การ
แสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลง
นามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ หรือรับ ของขวัญ ทั้ ง นี้เพื่ อให้ส อดคล้องกั บ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาส
ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
๒.๑ ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อทาการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิ บัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๑ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริ สุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผย
ข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ

-๒ -

๓.๒ วางตั ว เป็ น กลางในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ไม่ น าความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว มาเป็ น
ส่วนประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๓ ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่โดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับ
จ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
๓.๔ หากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาลาดับชั้นขึ้นไป เพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดาน
เนินการทางวินัยโดยทันที
๓.๕ ปฏิบัติตำมนโยบำยป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสิบนบ จรรยำบรรณธุรกิจ
รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงสำธำรณสุข โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ในทุกรูปแบบ
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
๓.๖ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อม
รับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
๓.๗ ไม่กระทาการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้ที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่
สานั ก งานสาธารณสุข อ าเภอแก่ งกระจาน และโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบลในสั ง กั ด ตนเอง หรื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
๓.๘ ไม่ ละเลยหรือเพิ กเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระท าที่เข่ายการทุ จริตที่ เกี่ยวข้อ งกั บสานั กงาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค
๔.๑ กรณี มี ผู้บ ริจ าคทรัพ ย์สิ น ให้ สานัก งานสาธารณสุขอาเภอแก่ง กระจาน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงำน : …สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องเจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน ตำมเอกสำรที่แนบมำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมำยเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล

(นำยไพทูร
ศิลปศร)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่.๒๕.......เดือน ธันวำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นำยสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
วันที่.๒๕.......เดือน ธันวำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นำงสำวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
วันที่.๒๕.......เดือน ธันวำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงำน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รำยละเอียดข้อมูล
Link ภำยนอก
หมำยเหตุ
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล
(ผู้รำยงำน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทำและ
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมสำคัญ
ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คำอธิบำย/คำบรรยำยที่มีควำมกระชับ
ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยและสะกดคำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือนำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยำบำล
แก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงำน
สสอ.แก่งกระจำน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลำยมือชื่อผู้ได้รับมอบหมำย
(เจ้ำของข้อมูล)
ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำหน่วยงำน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง
กระจำน
ระบุลงลำยมือชื่อผู้ทำกำร Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๘๒๕
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้ น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้า น การให้หรือรับ
สินบน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
สังกัด ได้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอเผยแพร่ประกาศเจนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการให้หรือรับสินบน ผ่านเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com
ติดบอร์ดประชาสัมพั นธ์ของหน่ วยงาน และสาเนาเอกสารแจกให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกั ด
จานวน ๙ แห่ง ถือปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่และติดประกาศต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

- อนุญาต

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๒๖
วันที่ ๒๔ .ธันวาคม ๒๕๖๒.
เรื่อง ส่งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การให้หรือรับ
สินบน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ได้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน อย่าง
เคร่งครัด
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอส่งสาเนาเอกสารประกาศเจตนารมณ์การ
ป้อ งกั นและต่ อต้านการให้ห รือรับ สิน บน ให้ โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพตาบลทุ กแห่ ง ทราบและปฏิบั ติต าม
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

