
 

ล าดับที่ ค าสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด 

1 คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
พุทไธสง 2562 

ดาวน์โหลด 

2 เสนอแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ดาวน์โหลด 

3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ดาวน์โหลด 

4 แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ดาวน์โหลด  

ดัชนีความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง 
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา)  
     1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามกระบวนงาน ITA ดาวน์โหลด 
EB 2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
     2.1 รายงานการด าเนินการ EB2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด  
 
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
     3.1 ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด  
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
     4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด 
     4.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด  
     4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด  
     4.4 รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลด  
     4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด 
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ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักท่ีหน่วยงานเลือก) 
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานอย่างไร 
     5.1 ขอเชิญร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ "พัฒนาขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) คปสอ.พุทไธสง" ดาวน์โหลด  
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
     6.1 โครงการและประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ "พัฒนาขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) คปสอ.พุทไธสง" ดาวน์โหลด 
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล 
EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
     8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด  
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
     9.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ตามแบบประเมิน ITA ข้อ EB 9 ดาวน์โหลด  
 
ความรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การด าเนินงานตามภาระกิจ 
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดาวน์โหลด 
 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 
     14.1 โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากดาวน์
โหลด 
 
 

 

http://www.bangyaihospital.go.th/data/UserFiles/files/Untitled_5.pdf
http://www.bangyaihospital.go.th/data/UserFiles/files/EB5.pdf
http://www.bangyaihospital.go.th/data/UserFiles/files/Untitled_3.pdf
http://www.bangyaihospital.go.th/data/UserFiles/files/2019-03-04-0001_2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LQSH63l2WrNxQYybMMBos9dZ6wCp-2ND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MC_XnxLXQ8bUXLUBGpIUOhgwxWj0rO-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MC_XnxLXQ8bUXLUBGpIUOhgwxWj0rO-y/view?usp=sharing


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
     15.1 แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ดาวน์โหลด 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน 
EB 16 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
     16.1 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562ดาวน์
โหลด    
     16.2 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562ดาวน์
โหลด  

 
 
 
 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตัิงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน 
EB 17 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
     17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA ดาวน์โหลด  
     17.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด  
     17.3 การด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17 ดาวน์โหลด 

 
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต 
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
     18.1 การด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18 ดาวน์โหลด 
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 
     19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ ดาวน์โหลด  
 
     19.2 การรวมกลุ่มมีการก าหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานชัดเจน ดาวน์โหลด  
 
     19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด  
     19.3.2 กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด  
     19.4 ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม "ต ารวจบ้าน"ดาวน์โหลด  
     19.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันติน าเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 
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ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
     20.1 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด  
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
     21.1 การด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21 ดาวน์โหลด 
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

 
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
EB 23 หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB 24 หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

 
คณุธรรมการท างานในหนว่ยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
EB 25 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     25.1 การด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25 ดาวน์โหลด 
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ใช้ 
     26.1 คู่มือมาตรการปฏิบัติงาน เอกสารแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด  

…………………………….. 
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