
  
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา 
วัน/เดือน/ป ี   :  7  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 
หวัข ้อ :   ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
           ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลเกาะคา / ทีมน าโรงพยาบาลเกาะคา / 

โรงพยาบาลเกาะคา 
 

ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
    นายนิมิต  พิริยะ                                            นายสิทธิกร  สองค าชุม 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา 

       วันที่ 7 เด ือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                   วันที ่ 7 เด ือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
นายเนติพงษ์  ไชยสุรินทร์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 

 



 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา 
เรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
--------------------------------------------- 

  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นับเป็นกระบวนการส าคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช้บังคับ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ท าให้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น และ
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว น าไปสู่กระบวนการปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่าง
จริงจัง โรงพยาบาลเกาะคา จึงเห็นสมควรประกาศมาตรการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

1. นโยบายด้านความโปร่งใส 
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลัก 
1.2 ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันท า

การ หลังจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบคือ ชื่อ
โครงการ  งบประมาณ  ผู้ซื้อ  ผู้ยื่น  ผู้ได้รับการคัดเลือก 

1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ 

1.4 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุงในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งต่อไป 

1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 
มีสื่อประชาสัมพันธ์ มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานทางเว็บไซต์ 

2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
2.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความ

กระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะคา จะต้องให้ความส าคัญของการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
2.3 เจ้าหน้าที่จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
2.4 ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งน าหน่วยงานให้การด าเนินงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
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 2.5 ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสขึ้นใน
หน่วยงาน 
 2.6 เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2.7 มีการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน 
โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน  ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  การรายงานผล  มีรายงานสรุปผล 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 3.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับสิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนใดจากผู้ต้องการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
 3.2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 
 3.3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่เอาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 3.4 ห้ามเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
 3.5 ห้ามมิให้ผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์กับคู่สัญญา

โครงการใดๆ ที่ท ากับหน่วยงาน 
 3.6 ห้ามมิให้ผู้บริหาร ก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินการ/การอนุมัติต่างๆ หรือท า

การแทรกแซงการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 
 4.1 เจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์

สุจริต ให้แก่กันอยู่เสมอ 
 4.2 เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ

ด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
 4.3 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าทุจริตทุกรูปแบบ 
 4.4 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่น าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
 4.5 เจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง 
 4.6 สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเกาะคาด ารงตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม 
 4.7 ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.8 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงาน 
5. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 5.1 กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี

ความชอบ หรือการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในหน่วยงาน ไม่มีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือ
ผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝง 

 5.2 หน่วยงานมีระบบธ ารงรักษาคนดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี 
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 5.3 หน่วยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5.4 มีระบบใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 5.5 ไม่มีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ 
 5.6 หน่วยงานใช้เงินงบประมาณตามความจ าเป็น และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
 5.7 ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่มีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องเก่ียวกับธุระส่วนตัว 
 5.8 ผู้บริหารและหัวหน้างาน มีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน าร่วมแก้ไขปัญหา
งานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
 5.9 หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ ณ วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
              สิทธิกร  สองค าชุม 

           (นายสิทธิกร  สองค าชุม) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะคา 
 

  
 


