เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
และปิดประกาศ ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานที่ปดิ ประกาศ
โรงพยาบาลภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
วัน/เดือน/ปี
ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ
มาตรการกลไกในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดข้อมูล
มาตรการกลไกในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง
Link ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ :ประกาศแจ้งข่าว: ประกาศจัดซื้อจ้าง
หมายเหตุ
ผู้รบั ผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางศิรวิ รรณ โสภาพิมลพักตร์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รบั ผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายลิขิต โสภาพิมลพักตร์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัตริ บั รอง
(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รบั ผิดชอบการนาข้อมูลปิดประกาศ
(นางสาววรรณเทียม บุญใบ)
ตาแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล
เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and
Transparency Assessment : ITA) ผู้อานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล จึงได้กาหนดมาตรการ กลไก
หรือระบบในการดาเนินการเพื่อเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๑. มาตรการด้านความโปร่งใส
๑.๑. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนอแผนงาน/
โครงการในแต่ละขั้นตอนดังนี้
๑.๑.๑. แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับ รายละเอี ย ด ขั้น ตอนการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน/โครงการ
๑.๑.๒. จัดทาแผนงาน/โครงการ
๑.๑.๓. ดาเนินการโครงการ
๑.๒. ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้
๑.๒.๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
ทาการ
หลักจากวันที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
๑.๒.๒. เผยแพรข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก
๑.๒.๓. กาหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๓. การดาเนิ น งานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ล ะโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆดังนี้
๑.๓.๑. ประกาศเผยแพร่การจักซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด
๑.๓.๒. ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
แต่ละโครงการ
๑.๓.๓. ประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลาง
๑.๓.๔. ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ

/๑.๓.๕. ประกาศ…
-๒๑.๓.๕. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๑.๔.๑. ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
๑.๔.๒. นาผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณที่ผ่านมา มาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดซื้อซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน
๑.๕. มีช่องทางการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้
๑.๕.๑. มีหน่วยประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลภักดีชุมพล
๑.๕.๒. มีข้อมูลอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออื่นๆ
๑.๖. มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน
ดังนี้
๑.๖.๑. มีการกาหนดช่องทางการ้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
๑.๖.๒. มีการกาหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๑.๖.๓. มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๑.๒.๔. มีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและสื่ออื่นๆ
๒. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ
๒.๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องแสดงเจตจานงที่มุ่งนาหน่วยงานให้มีการ
ดาเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
๒.๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว
๒.๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง
๒.๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง การวิพากษ์ หรือติ
ชมจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. มาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ไม่เรีย กรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ
การ
ให้บริการหรือการอานวยความสะดวก

/๓.๒. ข้าราชการ...
-๓–
๓.๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไม่ใช้อานาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง
๓.๓. ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ าที่ ไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในสั ญ ญา โครงการ หรื อ
สัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน
๓.๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ
๓.๕. การดาเนินงาน การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอานาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มหนึ่ง
๔. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร
๔.๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดี มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
๔.๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและ
พร้อมที่จะดาเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
๔.๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทาการทุจริตทุก
รูปแบบ
๔.๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๕. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
๕.๑. ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการเพื่อการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบ
๕.๒. นาประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในกรดาเนินการเพื่อ เสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
๖. มาตรการด้านกลไกการควบคุม และการกากับติดต่อ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลภักดีชุมพล ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากพบพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบให้พิจารณาดาเนินการทางวินัย
ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

