ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
…………………………………………….
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมี
เจตนารมณ์ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานมีการกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
ป้ อ งกั น การให้ห รือ รับ สิ นบนอย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพ โรงพยาบาลแก่ง กระจาน จั ง หวั ด เพชรบุ รีจึ ง ได้ ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน ดังต่อไปนี้
๑. มาตรการป้องกัน การรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ ข้า ราชการชั้น ผู้ใ หญ่ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันคล้ายวันเกิด เป็นต้น
๑.๑ บุคลากรทุกระดับจะต้องไม่เรียกรับ หรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา
ดังต่อไปนี้
- การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะแก่
ฐานะแห่งตน
- การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ที่มีมูลค่าในการรับแต่
ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ ให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การ
แสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลง
นามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้หรือรับของขวัญ ทั้ง นี้เพื่อให้สอดคล้อ งกั บ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาส
ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนในกระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ
๒.๑ ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทาการจัดซื้อทาการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๑ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติง านเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ในการเปิดเผย ข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญ ญาของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ
๓.๒ วางตัวเป็นกลางในการดาเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็น
ส่วนประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
๓.๓ ไม่เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่โดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
๓.๔ หากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และจั ด ท ารายงานเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาล าดั บ ชั้ น ขึ้ น ไป เพื่ อ ด าเนิ น การสอบ
ข้อเท็จจริงหรือดาเนินการทางวินัยโดยทันที
๓.๕ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การให้ ห รื อ รั บ สิ น บน
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๓.๖ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
๓.๗ ไม่กระทาการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบน
แก่ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งที่ ต นมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ทางตรงหรื อ ทางอ้ อม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง
ผลประโยชน์แก่สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๘ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข่า ข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกั บ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค
๔.๑ กรณี มี ผู้ บ ริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ ง กระจาน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่ง ครัด เพื่อป้องกันปัญ หาการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
(นางสาวอนุธิดา ประทุม)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกรจาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …………1 กันยายน 2563……………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่องเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประพันธ์ แก้วถาวร)
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการในตาแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่.1 กันยายน 2563

(นางสาวอนุธิดา ประทุม)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
วันที่.1 กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายณัฎฐากร ชลภาพ )
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 กันยายน 2563

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป 0-3246-5191
ที่ พบ 0032.301/พิเศษ
....วันที่ 1 กันยายน 2563
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การให้หรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ได้ถือปฏิบัติ
เป็นบรรทัดฐาน อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ขอเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับ
สิ น บน ผ่ านเว็ ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com ติ ดบอร์ ดประชาสั มพั นธ์ ของ
หน่วยงาน ถือปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่และติดประกาศต่อไป
(นายประพันธ์ แก้วถาวร )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอนุธิดา ประทุม)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

