
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ทีบ่ร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/๑๗วันที ่  ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๒                 . 

เรื่อง  ประกาศมาตรการกลไก การวางระบบในการด าเนินตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     
EB ๒๕ มาตรการกลไก การวางระบบในการด าเนินตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานซึ่งได้จัดท าประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในเอกสาร และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
  
 
 
              (นายดนัย  แป้นทอง) 
                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
      
 
 
           (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
       นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

  



 2 

 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่องมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ____________________________________  
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชี่อมั่นในระบบราชการ 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น 

  เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

๑. มาตรการด้านความโปร่งใส       
 ๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอแผนงาน/โครงการในแต่ละข้ัน
ตอง ดังนี้       
  ๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
  ๑.๑.๒ จัดท าแผน/โครงการ      
  ๑.๑.๓ ด าเนินการโครงการ      
 ๑.๒ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้     
  ๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐วันท าการ 
หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ      
  ๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ได้รับคัดเลือก      
  ๑.๒.๓ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง กับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      
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 ๑.๓ การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบ
ผ่านเว็บไซด์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้      
  ๑.๓.๑  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด      
  ๑.๓.๒  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ      
  ๑.๓.๓  ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ   
  ๑.๓.๔  ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
  ๑.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง      
 ๑.๔  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้       
  ๑.๔.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ   
  ๑.๔.๒ น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน      
 ๑.๕ มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้     
  ๑.๕.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ส านักงานของหน่วยงาน    
  ๑.๕.๒ มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว๊ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ
 ๑.๖ มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียบและข้ันตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ๑.๖.๒ มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  ๑.๖.๓ มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ      
  ๑.๖.๔ มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซด์หรือสื่ออ่ืนๆ     
๒.มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ       
 ๒.๑ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จะต้องแสดงเจตจ านงที่มุ่งน าหน่วยงานให้มีการ
ด าเนินงานด้ายความซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน       
 ๒.๒ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน       
 ๒.๓ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว       
 ๒.๔ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง       
 ๒.๕  หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง การวิพากษ์ หรือติ
ชมจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
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๓. มาตราการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน     
 ๓.๑ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนในเพ่ือแลกกับ
การให้บริการหรือการอ านวยความสะดวก       
 ๓.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
และพวกพ้อง       
 ๓.๓ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ หรือมี
สัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน       
 ๓.๔ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมย์หรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญาโครงการ หรือสัมปทานใดๆ       
 ๓.๕ การด าเนินงาน การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง หรือผู้มีอ านาจเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง       
๔. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร       
 ๔.๑ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติการมการท างานที่ดี มี
คุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ       
 ๔.๒ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉย 
และพร้อมที่จะด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย       
 ๔.๓ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการ
ทุจริตทุกรูปแบบ       
 ๔.๔ หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์
ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง       
 ๔.๕ มีมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา       
๕. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน       
 ๕.๑ ถ่ายทอดประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ       
 ๕.๒ น าประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ใน
เว็บไซด์ ของโรงพยาบาลปะค า  และประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารช่องทางอ่ืนๆ   
 ๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการแสดงเจตจ านบต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือ
การประชุมประจ าเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล  มีความ
โปร่งใส       
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๖. มาตการด้านกลไกการควบคุมและก ากับติดตาม       
 ๖.๑ให้หัวหน้าส่วนราชการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบพฤติกรรมที่เป็นการทุจริต ประพฤติมิชอบให้พิจารณาด าเนินการ
ทางวินัย ตามระเบียบของ ทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป       
 ๖.๒  ให้ส่วนราชการสนับสนุนองค์ความรู้ หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระบบจัดซื้อจัดจ้างตลอดจน
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
  ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๘ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
       
 
      (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
           นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
       



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง การวางระบบในการด าเนินตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง  
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง  
วันเดือนปี : ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
หัวข้อ : การวางระบบในการด าเนินตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(EB ๒๕) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                 ๑. ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการฯ 
Linkภายนอก: ไม่มี  
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

             พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

         (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
     นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

วันที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                ชัยยงค์  บุญสอน 

            (นายชัยยงค์  บุญสอน)   
          ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   

    วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                  ดนัย   แป้นทอง 

              (นายดนัย  แป้นทอง)   
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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