
 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  โทร (076) 361234 ต่อ 6506-7 

ที ่  ภก 0032.202/Plan วันที่        7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 

เรื่อง  ประกาศ จัดตั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โปร่งใสไร้ทับซ้อน และขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร   
            บนเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   

ความเป็นมา 

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity & Transparency Assessment : ITA)  
เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 ข้อพิจารณา 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะน า
ข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบส ารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ            
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 

1. ประกาศ จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” 

  ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 

 
                                                                        บุญมา  ติ้วสกุล 
                                                                  (นางสาวบุญมา  ติ้วสกุล) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
 
 
 
                                                                             

ความเห็นผู้อ านวยการ 
         อนุมัต ิ 
                      
          เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
  (นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
     วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562 



 
 

 
           

            ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
เรื่อง จัดตั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” 

--------------------------------------------  
 ด้วย  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ได้จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
ของบุคลากรแสดงออกถึงความชัดเจน  ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากร
ตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้ การกระท าใดๆนั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมของบุคลากร
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  สั่ง  ณ  04  กุมภาพันธ์ 2562 

 

                                                      เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
                                                  (นายเฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ระเบียบกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” 
-------------------------------------------- 

 กลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน”หมายถึง  บุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
และพนักงานจ้างเหมาบริการที่มาร่วมกลุ่มเพ่ือประกอบกิจกรรมสร้างความโปร่งใสให้องค์กร  

 ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน 
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต     
มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 

 ความโปร่งใสไร้ทับซ้อน  หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน 
และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ 
รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้
เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส  ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรม
แก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ 
และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใส
ในการท างาน  คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่     
ที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา – ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
และทุกกระบวนการ  มีจรรยาบรรณ   ต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้ามี่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9      
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา” “การท างานใดๆในระบบราชการ       
ถ้าเรากระท าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต” 

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถานที่   

1. ชื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” 
2. สถานที่ตั้งกลุ่ม 353 ถ.ยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของกลุ่ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” 
3.1 เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
3.2 ส่งเสริมให้กลุ่ม ให้เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส 

และเป็นธรรม 
 

หมวดที่ 3 
สมาชิก 

4. สมาชิก บุคลากรทุกคนที่สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯได้ 
 
 
 

/หมวด…. 



หมวดที่ 4 
การพ้นสมาชิกภาพ 

5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
5.1 ตาย 
5.2 โอนย้ายไปสังกัดองค์กรอ่ืน 
 

หมวดที่ 5 
หน้าที่ของสมาชิก 

6. สมาชิกมีหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิดเผย 
เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ     
มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้รับการ ยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วย
ป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณ   
ต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง            
ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต      
ของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา 

 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต“โปร่งใสไร้ทับซ้อน” ประกอบด้วย 
7.1  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์(ด้านบริการและวิชาการ) ประธานกรรมการ 
7.2  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ    รองประธาน 
7.3  หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน     กรรมการ 
7.4  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  กรรมการและเลขานุการ 
7.5  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ   กรรมการและเลขานุการ 

 

หมวดที่ 7 
การประชาสัมพันธ์ 

8. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 

 
    ประกาศ ณ วันที่  20  มีนาคม  2562 
 
                                           ศุภลักษณ์ ละอองเพชร 

                                            (แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร) 
ประธานกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โปร่งใสไร้ทับซ้อน 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
        ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี       7  กุมภาพันธ์  2562 
 หัวข้อ          แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1 
                   ส าหรับกลุ่มงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 รายละเอียดข้อมูล   

1. ประกาศ จัดตั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นัดถะณา  โคตรมณ ี บุญมา  ติ้วสกุล 

(นางสาวนัดถะณา  โคตรมณี) (นางสาวบุญมา  ติว้สกุล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร ์ 

    และแผนงานโครงการ 
วันที่  7 เดือน  กุมภาพันธ ์พ.ศ 2562     วันที่  7 เดือน  กุมภาพันธ ์พ.ศ 2562      

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
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ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


