แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา
วัน/เดือน/ปี : 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส

Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลเกาะคา / ทีมนาโรงพยาบาลเกาะคา /
โรงพยาบาลเกาะคา
ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นายนิมิต พิริยะ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นายสิทธิกร สองคาชุม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะคา

วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นายเนติพงษ์ ไชยสุรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา
เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
--------------------------------------------กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นับเป็นกระบวนการสาคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช้บังคับ
เพื่อให้การดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทาให้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น และ
เพื่อรองรับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นาไปสู่กระบวนการปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่าง
จริงจัง โรงพยาบาลเกาะคา จึงเห็นสมควรประกาศมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. นโยบายด้านความโปร่งใส
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลัก
1.2 ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันทา
การ หลังจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบคือ ชื่อ
โครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.3 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการให้
สาธารณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
1.4 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและนาผลวิเคราะห์มาปรับปรุงในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งต่อไป
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์
มีสื่อประชาสัมพันธ์ มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานทางเว็บไซต์
2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
2.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความวิริยะอุตสาหะ มีความ
กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.2 เจ้ าหน้ าที่ โ รงพยาบาลเกาะคา จะต้ องให้ ความส าคั ญของการปฏิบัติ งานตาม
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว
2.3 เจ้าหน้าที่จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
2.4 ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจานงที่จะมุ่งนาหน่วยงานให้การดาเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
/2.5 ผู้บริหาร....

-22.5 ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือดาเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสขึ้นใน
หน่วยงาน
2.6 เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2.7 มีการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน
โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน การรายงานผล มีรายงานสรุปผล
3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ สิ่ ง ของ หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ต้ อ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
3.2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น
3.3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่เอาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
3.4 ห้ามเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน
3.5 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเชิ ง อุ ป ถั ม ภ์ ห รื อ มี ผ ลประโยชน์ กั บ คู่ สั ญ ญา
โครงการใดๆ ที่ทากับหน่วยงาน
3.6 ห้ามมิให้ผู้บริหาร กาหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดาเนินการ/การอนุมัติต่างๆ หรือทา
การแทรกแซงการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 เจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ
4.2 เจ้ า หน้ าที่ เมื่ อพบเห็ น การทุจ ริต ที่เ กิด ขึ้น จะต้ องไม่เ พิก เฉยและพร้ อมที่จ ะ
ดาเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น
4.3 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระทาทุจริตทุกรูปแบบ
4.4 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่นาวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว
4.5 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง
4.6 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคาดารงตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม
4.7 ให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.8 ให้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน
5. นโยบายด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบ หรื อการใช้สิทธิป ระโยชน์ต่างๆในหน่ว ยงาน ไม่มีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้ นสาย หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝง
5.2 หน่วยงานมีระบบธารงรักษาคนดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี

/5.3 หน่วยงานมีระบบ...

-35.3 หน่ ว ยงานมี ร ะบบการพัฒ นาบุคลากร การคัด เลื อกผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.4 มีระบบใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.5 ไม่มีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ
5.6 หน่วยงานใช้เงินงบประมาณตามความจาเป็น และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
5.7 ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่มีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องเกี่ยวกับธุระส่วนตัว
5.8 ผู้บริหารและหัวหน้างาน มีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนาร่วมแก้ไขปัญหา
งานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
5.9 หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
สิทธิกร สองคาชุม
(นายสิทธิกร สองคาชุม)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะคา

