
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวานรนิวาส 
เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
*********************************************************** 

ตามท่ี คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้า ร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ซึ่งในแบบประเมินกําหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านความ โปร่งใส ๒. ด้านความพร้อมรับผิด ๓. 
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร ๕. ด้านคุณธรรมการทํางาน
ในหน่วยงาน และ 5. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 6.ด้านการสื่อสารภารในหน่วยงาน 

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นไปด้วยความมี คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน โรงพยาบาล
วานรนิวาส จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านความโปร่งใส 

๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก โดยให้ระบุ
รายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมในการดําเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  
๑.๑.๒ จัดทําแผนงาน/โครงการ 
๑.๑.๓ ดําเนินการโครงการ 

 ๑.๒ ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ทําการหลังจาก 

วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถ 

ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อของ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับ
คัดเลือก 

๑.๒.๓ กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
จัดซื้อ จัดจ้าง และผู้เสนองานเพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 



๑.๓ การดําเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจัดจ้างแต่ละโครงการให้ สาธารณชนรับทราบ 
ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า ระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด 

๑.๓.๒ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ 
โครงการ 

๑.๓.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ 
๑.๓.๔ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ โครงการ 
๑.๓.๕ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและ 

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑.๔.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 
๑.๔.๒ นําผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 มาใช้ในการ 

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑.๕ มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๕.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน 
๑.๕.๒ มีข้อมูลอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่ออ่ืน ๆ 
๑.๕.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ 

๑.๖ มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
๑.๖.๑ มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน 
๑.๖.๒ มีการกําหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๑.๖.๓ มีระบบตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียน 

ทราบ 
๑.๑.๔ มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 

แก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 
๒. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 

๒.๑ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้น มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

๒.๒ เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่อง
ส่วนตัว 

๒.๓ เจ้าหน้าที่จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติงานที่
ผิดพลาดของตนเอง 

๒.๔ ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องแสดงเจตจํานงที่จะมุ่งนําหน่วยงานให้มีการดําเนินงานด้วย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ สังคมโดยรวม 

๒.๕ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต
มากขึ้นในหน่วยงาน 



๒.๖ เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

๓.๑ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการให้บริการ หรือการอํานวย
ความสะดวก 

๓.๒ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง 
๓.๓ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ หรือ สัมปทานใด ๆ ของ หน่วยงาน 
๓.๔ ผู้บริหารจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีประโยชน์ ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือ

สัมปทานใดๆ 

๓.๕ การดําเนินงาน / การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอํานาจ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๔. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 

๔.๑ เจ้าหน้าที่จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่กันอยู่
เสมอ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดําเนินการ ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบเพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 

๔.๓ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระทําการทุจริตทุกรูปแบบ 
๔.๔ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่นําวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
๔.๕ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
๔.๖ ให้มีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็น

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๗ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดําเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก ผู้บริหารหรือผู้มี

อํานาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๘ ให้มีการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๔.8.๑ ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔.8.๒ ให้มกีารจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๘.๓ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการ ป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
๔.๘.๔ ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
 
 

๔.๙ ให้มีการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในหน่วยงาน ดังนี้ 

๔.9.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 



ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๔.9.๒ ให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ 

๔.๑๐ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
๔.๑๐.๑ ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
๔.๑๐.๒ ให้มีกิจกรรมเพ่ือแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี 

ความโปร่งใส 
๕. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 

๕.๑ การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารนา ความดี ความ
เห็นชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง 

๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
๕.๓ ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ ทุนการศึกษาอย่างเ ป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๕.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจําเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได ้
๕.๕ ให้มีการมอบหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
๕.๖ ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คําแนะนํา และ ร่วมแก้ไขปัญหาใน

งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
๕.๗ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม อย่างสม่ําเสมอ 
๕.๘ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งคัด เป็นมาตรฐาน และยึด หลักความถูก

ต้องอย่างสม่ําเสมอ 
๕.9 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน  
๕.๑๐ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน 
๕.๑๐.๒ ให้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ

หลัก โดยต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมีการเปรี ยบเทียบ ขั้นตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ในคู่มือกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
แนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
๕.๑๑ ให้มีการปฏิบัติงาน /การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

๕.๑๑.๑ในมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ระยะเวลาดําเนินการ ให้ 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

๕.๑๑.๒ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันและเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ตาม 
ภารกิจหลัก 
 
6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 



ผู้บริหารจะต้องดําเนินการแสดงเจตจํานงฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับทราบ เพ่ือให้ การบริหารงานภายใน
องค์กรเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและมี เผยแพร่ในเว็บไซต์
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ประกาศ ณ วันที่  8  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

                         

                                               (นายสมชาย  พรหมจักร) 

                     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส 


