
แนวทางการด าเนินงานของ “ชมรม STRONG เพ่ือสรา้งเสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงาน” 
 

สมาชกิ“ชมรม STRONG เพ่ือสรา้งเสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงานของโรงพยาบาลห้วยแถลง” 
 
๑.  นางสาววภิา  อุทยานินทร ์  ต าแหน่ง  นายแพทย์เชีย่วชาญ               ประธานกรรมการ 
๒.  นางอรทยั  เขินกลาง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวทศวรรณ  ทองเปรม ต าแหน่ง  นักจดัการงานทั่วไป   กรรมการ 
๔.  นางนพเก้า  ธรรมรกัษา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๕.  นางสาววัชร ี พิมพ์ภักดี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๖.  นางสาววรรณิดา  เทีย่งวัจนกุล ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
๗.  นายสุระสิทธิ ์ ศรสุีระ  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
๘.  นางสาวศิรพิร  สินปรุ  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานธุรการ   กรรมการ 
๙.  นางสาวหน่ึงฤทยั  น่ิมกระโทก ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๑๐. นางฐติิพรรณ  แย้มจนัทร ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอิสรยิา  เล็กคุณา  ต าแหน่ง  ทนัตแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวศศิมา  ศรที ามา  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓. นางปุณยวีร ์ แก้วสุวรรณ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๑๔. นางสาวพรนภา  คณารกัษ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๑๕. นายพิชติ  นาคินทรช์าติ  ต าแหน่ง  นายชา่งเทคนิคช านาญงาน  กรรมการ 
๑๖. นางสาวอัญชลี  วงษ์ดี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวธนภรณ์  สิมศิรวิัฒน์ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๑๘. นางร านวย  ฤทธิไ์ธสง  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานเวชสถิติช านาญงาน กรรมการ 
๑๙. นายปราโมช  ชจีะโปะ  ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
๒๐. นางสิรภัทร ์ นันใจ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุรชัดา  พงษ์พิมาย  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๒๒. นางวันเพ็ญ เมธานันทวิรรช ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการ 
๒๓. นางสุภาภรณ์  สุดสมัย  ต าแหน่ง  นักจติวิทยา    กรรมการ 
๒๔. นางธดิา  ศิรศิรมัีงกร  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๒๕. นางสาวสุภัทรา  เจรญิสุข  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๒๖. นางสาวจุฑามาศ  ทานกระโทก ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
๒๗. นายสาคร  สียางนอก  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ กรรมการ 
๒๘. นางสาวภาวิณี  บุดดาค า  ต าแหน่ง  นักโภชนาการปฏิบัติการ  กรรมการ 
๒๙. นายบุญยัง  บุญรอด  ต าแหน่ง  นักทรพัยากรบุคคล   กรรมการ 
๓๐. นายเกียรติศักด์ิ  โลไธสง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 



  ความโปรง่ใส(Transparency) หมายถึงการมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็น
แอบแฝง ซอ่นเรน้  มีข้อมูลชดัเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน  การรว่มมือรว่มใจและการตัดสินใจ  
โดยความหมายของค าว่า  “ความโปรง่ใสในองค์กร”  จะเน้นการขจดัอุปสรรค  และ/หรอืการอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน  เข้าสู่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร  กฎหมาย  กฎระเบียบและกระบวนการท างาน
โดยสะดวก  จากค าจ ากัดความดังกล่าว  อาจสรุปได้ว่า  ความโปรง่ใสทีใ่ช้ในการบรหิารงานจะหมายถึง 
การสรา้งความเปดิเผย เปดิโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้จากภายใน  และภายนอกหน่วยงานสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลด้วยวธิกีารต่างๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรบัผิดชอบพรอ้มรบัการตรวจสอบ รวมทัง้มี
กระบวนการในการติดตาม(tracking) และประเมินผล (measure) ทีไ่ด้รบัการยอมรบัวา่เทีย่งตรงและ
เชือ่ถือได้ 

ในปจัจุบันจงึได้เน้นและให้ความส าคัญของความโปรง่ใสว่า   สามารถเป็นมาตรการส าคัญ
ทีจ่ะ 

ชว่ยป้องกันการทจุรติคอรปัชัน่   ชว่ยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรบัผิดชอบและมีการปฏิบัติงานหรอื
มีการบรหิารงานที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลสรา้งความเป็นธรรมแก่ประชาชน  หรอืผู้เข้ารบับรกิาร
อย่างทัว่ถึงมิใชเ่ฉพาะกลุ่มหรอืพวกพ้อง    ดังน้ันจงึมีความจ าเปน็ที่ภาครฐัจะต้องมีมาตรการและแนวทาง
ในการสรา้งความโปรง่ใสให้เปน็รูปธรรม  เพ่ือให้ได้รบัการยอมรบัและความเชือ่ถือ 

การตรวจสอบได้  มีความหมายหรอืมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในการควบคุม  การใชอ้ านาจ
ของ 

ผู้บรหิารโดยเปน็ปจัจยัทีข่าดไม่ได้ในการรกัษาธรรมาภิบาล (Good Governance) สามารถควบคุม
พฤติกรรมคอรปัชัน่ได้ด้วยการควบคุมนักการเมือง และผู้บรหิารไม่ให้ประพฤติเกินขอบเขตและแสวงหา
ผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 

 
วตัถปุระสงค์ของ “ชมรม STRONG เพ่ือสรา้งเสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงานโรงพยาบาลห้วยแถลง” 
๑. เพ่ือส่งเสรมิและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซือ่สัตย์  สุจรติ   
๒. เพ่ือดูแลสอดส่องให้การบรหิารงานมีความโปรง่ใส  เปน็ธรรม 
๓. เพ่ือหาแนวทางในการปอ้งกันการกระท าการทจุรติในหน่วยงาน 
 
แนวทางการด าเนินงานของ“ชมรม STRONG เพ่ือสรา้งเสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงาน” 
๑. มาตรการการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้ง 
             พระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ นับทัง้แต่การจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี
และเผยแพรอ่ย่างโปรง่ใส ไปจนถึงลักษณะการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวงพ้อง การเบิกจา่ยเงนิของบุคลากรภายในเรือ่งต่างๆ 
เชน่ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและการตรวจรบัพัสดุ จงึ



ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสรมิความโปรง่ใส่ในการจดัซือ้จดัจา้ง โดยมุ่งเน้นการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจรติและแผนปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้นในการจดัซือ้จดัจา้ง ดังน้ันเพ่ือให้การด าเนินการจดัซือ้
จดัจา้งขององค์การบรหิารส่วนต าบลบัวทองเปน็ไปด้วยความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเปน็
ธรรม จงึให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. ประกาศเผยแพรป่ฏิบัติการจัดซื้อจัดชัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ท าการหลังจากวันที่
ได้รบัการ 

จดัสรรงบประมาณ 
          ๒. เผยแพรข่้อมูลอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดซือ้จดัจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจดัซือ้จดัจา้ง  โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
          ๓. ก าหนดแนวทางตรวจสอบความเก่ียวข้องระหว่างเจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับการจดัซือ้จดัจา้งและผู้
เสนอราคา  เพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้นกัน 
          ๔. ห้ามมิให้เจา้หน้าที่จัดซือ้จดัจา้งและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา
ทัง้ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะทีมี่ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
          ๕. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ด ารงต าแหน่งทีท่ าหน้าทีท่บัซอ้น 
          ๖. เจา้หน้าทีท่ีมี่หน้าทีต่รวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา ดังน้ัน 
                ๖.๑  ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรอืเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรอืไม่ เชน่ บิดา มารดา พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน คู่แข่ง ฯลฯ 
                ๖.๒  ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธห์รอืเก่ียวข้อง
กับบุคลากรในหน่วยงานหรอืไม่ 
                ๖.๓  ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทัง้ผลประโยชน์ส่วน
ตน หรอืผลประโยชน์สาธารณะทีมี่ผลต่อการปฏิบัติหน้าทีห่รอืไม่ 
           ๗. ให้เจา้หน้าทีร่ายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทราบเปน็ประจ าทกุเดือน 
 
๒. มาตรการปอ้งกันการรบัสินบน 

รฐับาลก าหนดให้การป้องกัน  ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ  และ
ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม   โรงพยาบาลห้วยแถลง   
ในฐานะเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่งต้องผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม   จึงได้ก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นมาตรการส าคัญ   ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง   ทุกภารกิจต้องโปรง่ใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ปลอดจากการทุจรติ  โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
             ๑. โรงพยาบาลห้วยแถลง ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรบัหรอืให้
สินบนโดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจา้หน้าทีผู้่น้ัน 



             ๒. การจดัซือ้จดัจา้ง ห้ามมีการรบัหรอืให้สินบนในการด าเนินการจดัซือ้จัดจา้งทกุประเภท ซึง่การ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปรง่ใส ซือ่สัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภาใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
             ๓. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลงจะต้องไม่เสนอจะให้หรอืรบัสินบนจากเจา้หน้าที่ภาคเอกชน
หรอืบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวิงการกระท าอันมิชอบ
ด้วยหน้าทีแ่ละกฎหมาย 
             ๔. เจา้หน้าที่โรงพยาบาลห้วยแถลงต้องปฏิบัติงานตามมาตรการน้ีโดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการ
รบัหรอืให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมโดยเด็ดขาด 
             ๕. เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลห้วยแถลงจะต้องไม่เรยีกรอ้ง จดัหา หรอืรบัสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรอืประโยชน์ของโรงพยาบาลห้วยแถลง หรอืประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลห้วยแถลง หรอื
ประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครวั เพ่ือน หรอืผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในลักษณะอ่ืน
ใด 
             ๖. เม่ือผู้ใดพบเห็นการกระท าทีเ่ข้าข่ายเปน็การรบัหรอืให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรอืตามชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่ยู่ในความรบัผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลหรอื
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุรติโรงพยาบาลห้วยแถลง ทนัที 
             ๗. จดัให้มีชอ่งทางและประชาสัมพันธ ์ ในการรอ้งเรยีนหรอืให้ข้อมูลเพ่ือเปน็การเปดิโอกาสให้
เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลห้วยแถลง และผู้เปน็ส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และ
แจง้เบาะแสการรบัสินบนของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการรบัแจง้เบาะแสการเรยีก หรอืรบัสินบนผ่าน
ชอ่งทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 
 
๓. มาตรการปอ้งกันการขดักันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว(ผลประโยชน์ทบัซอ้นกัน) 
           ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั   เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรบัปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปรง่ใสภายในองค์กร   ช่วยส่งเสรมิให้องค์กร   ช่วยเหลือส่งเสรมิให้องค์กรมี
บรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดีสรา้งความเชื่อม่ันจากประชาชนที่มีต่อองค์กร   และเพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึง่ก าหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบ
ความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซือ้จัดจา้งและผู้เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปรง่ใสตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ
ภาครฐั 
          โรงพยาบาลห้วยแถลง  จึงได้จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ
ตรวจสอบความเก่ียวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองานในการจดัซือ้จดัจา้ง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
โยให้เจา้หน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับการจดัซือ้จดัจา้งใชเ้ปน็แนวทาง และถือปฏิบัติเปน็มาตรฐานเดียวกัน ดังน้ี 
          ๑. มาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น 



             ๑.๑ ห้ามมิให้เจา้หน้าที่ หรอืหัวหน้าเจา้หน้าที่ จดัซือ้จดัจา้งกับผู้เสนองาน ที่มีความเก่ียวข้องกับ
บุคลากรภายในกองคลัง ทัง้ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะทีมี่ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
             ๑.๒ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวทอง ใชอ้ านาจในต าแหน่งที่ด าเนินงานหรอื
โครงการทีเ่อ้ือผลประโยชน์กับตนเองทัง้ทีเ่ก่ียวกับเงนิละไม่เก่ียวกับเงนิ 
             ๑.๓ ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวทองด ารงต าแหน่งใดๆ ที่อาจส่งผลให้
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
         ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
             ๒ .๑ ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรอืเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรอืไม่ เชน่ ญาติ พ่ี น้อง เพ่ือน คู่แข่ง หรอืศัตรู เปน็ต้น 
             ๒.๒ ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธห์รอืเก่ียวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรอืไม่ 
             ๒.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สาธารณะทีมี่ผลต่อการปฏิบัติหน้าทีห่รอืไม่ 
             ๒.๔ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซอ้นกับผู้เสนองานหรอืไม่ เชน่ การรบั
สินบน การใชข้้อมูลลับทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซือ้จัดจ้าง การรบัของขวัญหรอื
อ่ืนๆ 
 
 ๔. มาตรการการใชดุ้ลพินิจ และอ านาจหน้าทีใ่ห้เปน็ตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่  
          ชมรม STRONG เพ่ือสรา้งเสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงานโรงพยาบาลห้วยแถลง  มีหน้าที่ในการ
ให้บรกิารตามภารกิจหน้าทีเ่พ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกผู้รบับรกิารแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ตามโครงสรา้ง
และภารกิจที่ก าหนดไว้   ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บรหิารโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง  เป็นผู้
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีอ านาจในการส่ังการ  อนุญาต  
อนุมัติ  เพ่ือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน   แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบรหิารด้วยการมีอ านาจทาง
ปกครองโดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นการใชดุ้ลยพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอนุญาต
อนุมัติหรอืมีค าส่ังในเรือ่งน้ันอย่างรอบคอบ  มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนใชดุ้ลยพินิจอย่างพอเพียง 
          ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความโปรง่ใสในการใชดุ้ลยพินิจในการออกค าส่ัง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง เปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล จงึได้ก าหนดมาตรการการใชดุ้ลยพินิจของผู้บรหิารไว้ 
ดังน้ัน 
          ๑. ก ากับดูแลข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรือ่งการทุจรติไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม 
          ๒. ก ากับดูแลกระบวนการบรหิารบุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรอืการคัดเลือกบุคลากร เลื่อนต าแหน่ง
การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในการบรหิารงานบุคล จะต้องมีการสอนงานแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
มอบหมายงานทีเ่ปน็ธรรม เทา่เทยีม มีกาเสนอแนวคิดทีแ่ตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 



 
๕. มาตรการในการเผยแพรข่อ้มูลต่อสาธารณะ 
          เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลห้วยแถลง  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชดัเจน  และเป็น
ปจัจุบัน   ผู้รบับรกิารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก   สามารถตรวจสอบผล
การด าเนินงานของโรงพยาบาลห้วยแถลง   ได้ตามที่ประกาศเจตจ านงสุจรติต่อบุคลากรและสาธารณชน 
จงึก าหนดมาตรการในการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะดังน้ี 
          ๑. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบในการเผยแพรข่้อมูล 
          ๑.๑ ผู้ที่ได้รบัแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศ มีหน้าที่เผยแพรข่้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง  www.huaithalaenghospital.com  ปรบัปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   โดยอย่าง
น้อยต้องประกอบไปด้วยโครงสรา้งบุคลากร  ภารกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ข้อมูลการจัดซือ้จัด
จา้ง มาตรฐานหรอืคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานและขั้นตอนการให้บรกิาร  เปน็ต้น 
          ๑.๒ ผู้ได้รบัมอบหมายงานตามข้อ ๑ มีหน้าทีเ่ผยแพรข่้อมูลข่าวสารผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ เชน่ ส่ือสังคม
ออนไลน์ ปดิประกาศภายในโรงพยาบาลห้วยแถลง   
            ๑.๓ กลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รบัผิดชอบส าหรบัการ
เผยแพรผ่่านชอ่งทางทีร่บัผิดชอบ รว่มทัง้เผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
          ๒. ก ากับติดตามการเผยแพรข่้อมูล 
             ๒.๑  ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน  ดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน และก ากับให้มีการ
รายงานผลโดยส่งข้อมูลให้บุคคลผู้รบัผิดชอบตามข้อ ๑  ขึ้นเผยแพรบ่นเว็บไซต์ 
          ๒.๒ ให้มีการประเมินการรบัรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยจัดท าสถิติการให้บรกิารและผู้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทกุส้ินปงีบประมาณ และรายงานผลต่อผู้บรหิารทราบ 
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