
 
 
 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวดัชัยภูมิ 
และปดิประกาศ ณ สถานทีป่ิดประกาศของหนว่ยงาน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน / ปิดประกาศสถานที่ปดิประกาศ 
โรงพยาบาลภักดีชมุพล  จงัหวดัชัยภูม ิ
ชื่อหนว่ยงาน     โรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ป ี        ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
หัวขอ้              มาตรการกลไกในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
                      
รายละเอียดข้อมูล 
                มาตรการกลไกในการด าเนนิงานเพ่ือส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจ้าง 
 
Link  ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชมุพล จังหวดัชัยภูมิ :ประกาศแจง้ข่าว: ประกาศจัดซื้อจ้าง 
หมายเหต ุ                        - 
 
 
          ผู้รบัผิดชอบการใหข้้อมูล                                                ผู้อนมุัตริบัรอง 

                                                                                                           
        (นางศิรวิรรณ  โสภาพิมลพักตร์)                                    (นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ) 
      ต าแหน่ง เจ้าพนกังานพัสดุ                          ต าแหนง่ เจา้พนักงานการเงนิและบัญชีช านาญงาน 
   วันที ่     เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                   วันที่     เดอืน  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
       ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่                          ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลปดิประกาศ 
 
   
           (นายลขิิต  โสภาพิมลพักตร์)                                   (นางสาววรรณเทียม  บญุใบ) 
     ต าแหนง่ เจา้พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์                      ต าแหน่ง  พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป 
     วนัที ่   เดือน ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓                   วันที ่     เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
    
 

        ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม  ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

และ  
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  โดยเฉพาะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  (lntegrity and 
Transparency  Assessment : ITA)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล  จึงได้ก าหนดมาตรการ  กลไก  
หรือระบบในการด าเนินการเพ่ือเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 

๑.  มาตรการด้านความโปร่งใส 
๑.๑. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอแผนงาน/ 

โครงการในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
   ๑.๑.๑.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
   ๑.๑.๒.  จัดท าแผนงาน/โครงการ 
   ๑.๑.๓.  ด าเนินการโครงการ 
       ๑.๒. ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส  ดังนี้ 
   ๑.๒.๑.  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
ท าการ 
หลักจากวันที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ  
   ๑.๒.๒.  เผยแพรข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้ซื้อซอง  ผู้ได้รับการคัดเลือก 
   ๑.๒.๓.  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑.๓. การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆดังนี้ 

๑.๓.๑.  ประกาศเผยแพร่การจักซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลา 

ที่กฎหมายก าหนด 
   ๑.๓.๒.  ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
แต่ละโครงการ 
   ๑.๓.๓.  ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลาง 
   ๑.๓.๔.  ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ 
 
 



 
 

/๑.๓.๕.  ประกาศ… 
- ๒ - 

   ๑.๓.๕.  ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๑.๔.  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนี้ 
   ๑.๔.๑.  ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 
   ๑.๔.๒.  น าผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา  มาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดซื้อซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน 
     ๑.๕.  มีช่องทางการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
   ๑.๕.๑.  มีหน่วยประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
   ๑.๕.๒. มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออ่ืนๆ 
    ๑.๖.  มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียนการปฏิบัติงาน  การให้บริการของหน่วยงาน
ดังนี้ 
   ๑.๖.๑.  มีการก าหนดช่องทางการ้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการ          
เรื่องร้องเรียน 
   ๑.๖.๒.  มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   ๑.๖.๓.  มีระบบการตอบสนอง  หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   ๑.๒.๔.  มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมระบุปัญหา  
อุปสรรค   
 และแนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ  ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 

๒.  มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
๒.๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จะต้องแสดงเจตจ านงที่มุ่งน าหน่วยงานให้มีการ
ด าเนินงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
       ๒.๒.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  เต็ม
ความสามารถ  มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       ๒.๓.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว 
       ๒.๔.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
       ๒.๕.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟัง     การวิพากษ์  หรือติ
ชมจากประชาชน  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.  มาตรการด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.๑.  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับ
การ 

ให้บริการหรือการอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 



 
 
 

/๓.๒.  ข้าราชการ... 
- ๓ – 

 
      ๓.๒.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง 
      ๓.๓.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่   ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา  โครงการ  หรือ
สัมปทานใดๆ  ของหน่วยงาน 
      ๓.๔.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา  โครงการ  หรือสัมปทานใดๆ   
      ๓.๕.  การด าเนินงาน  การอนุมัติต่างๆ  จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มหนึ่ง 
  ๔.  มาตรการด้านวัฒนธรรม  คุณธรรม  ภายในองค์กร 
     ๔.๑.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี  มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
    ๔.๒.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น  จะต้องไม่เพิกเฉยและ
พร้อมที่จะด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
    ๔.๓.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุก
รปูแบบ 
    ๔.๔.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จะต้องไม่กระท าการใดๆ  ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  ๕.  มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
      ๕.๑.  ประกาศมาตรการ  กลไก  หรือระบบในการด าเนินการเพ่ือการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภักดีชุมพล  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้  ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ทราบ 
     ๕.๒.  น าประกาศมาตรการ  กลไก  หรือระบบในกรด าเนินการเพ่ือเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภักดีชุมพล  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้  เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

 ๖.  มาตรการด้านกลไกการควบคุม  และการก ากับติดต่อ 
         ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลภักดีชุมพล  ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  หากพบพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบให้พิจารณาด าเนินการทางวินัย
ตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
    ประกาศ  ณ  วันที่    ๐๗   ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                 (นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล) 
          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 

 


