แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๒. ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่
ข้อมูล ๑. มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๒. ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒.......

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

คำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ

คำอธิบำย

หน่วยงาน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่ง
กระจาน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจาน

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๓๐
วันที่ ๒๖ .ธันวาคม ๒๕๖๒.
เรื่อง ส่งมาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ,ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และการให้และรับของขวัญของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ ง กระจาน ได้ ส าเนาเอกสาร ๑. มาตรการการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๒. ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๓การให้ แ ละรั บ ของขวัญ ของข้า ราชการชั้น ผู้ใหญ่ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน เพื่อให้บุคลากรทุกคน
ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ได้มีความรู้ความ
เข้าใจถือปฏิบัติตามมาตรการ
ในการนี้ สานั กงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง กระจาน ขอส่ งส าเนาเอกสาร๑. มาตรการการ
ป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนในกระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๖๐ ๒. ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อ งหลัก เกณฑ์ ห รือ ประโยชน์ อื่น ใดโดย
ธรรมจรรยา ของเจ้าหน้ าที่ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๓. การให้แ ละรับ ของขวัญ ของข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ ห รือ
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาในโอกาสต่ า งๆ ให้ โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบลทุ ก แห่ ง ทราบและเผยแพร่ ในเว็ ป ไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ให้ค้นหาและศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

