บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507
ที่ ภก 0032.202/Plan18
วันที่
01 มีนาคม 2562
เรื่อง ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน และการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ความเป็นมา
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity & Transparency Assessment : ITA)
เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณา
ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์
จะนาข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบสารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้
1. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
-----------------------------------------------โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ความสาคัญการการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจน สนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ จึงได้กาหนด
นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนและแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
รวมถึงลูกจ้างหรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่
ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
3. ไม่กระทาการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว
ให้แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เอกชน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ บุคคลนั้น
กระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นกระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้
รวมถึงต้องไม่ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
6. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ เนื่องโอกาสต่างๆ ตามปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
7. กรณีผู้บริจาคทรัพย์สินให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506-7
ที่ ภก 0032.202/Plan21
วันที่
22 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
จานวนครั้งที่ได้รับ(ครั้ง)
1. ได้รับจาก
1.1 ภาครัฐ
15
1.2 ภาคเอกชน
10
2. รับในนาม
2.1 หน่วยงาน
20
2.2 รายบุคคล
5
3. โอกาสในการรับ
3.1 เทศกาลต่างๆ(เช่น ปีใหม่ )
18
3.2 โอกาสสาคัญ (เช่น ยินดี/ขอบคุณ)
5
4. การดาเนินการ
4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
3
4.2 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน
22
ผู้บริจาคทรัพย์ เพื่อให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- ซ่อมแซมอาคาร
35
- ซื้อครุภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์
750
จากตารางข้างต้น พบว่า การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
ส่วนใหญ่รับในนามหน่วยงาน รองลงมาคือ โอกาสในการรับ เทศกาลต่างๆ (เช่น ปีใหม่) และได้รับจากภาครัฐ
ในส่วนของการรับจากผู้บริจาคทรัพย์ให้โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ พบว่า บริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้นาข้อมูลดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ความเห็นผู้อานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี 01 มีนาคม 2562
หัวข้อ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1
สาหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
รายละเอียดข้อมูล
1. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นัดถะณา โคตรมณี
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้อนุมัติรับรอง
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติว้ สกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วุฒิชัย ช่างคิด
(นายวุฒชิ ัย ช่างคิด)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

