ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
____________________________________________________
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และคาดหวังว่าโรงพยาบาลจะเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
และร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการ ให้เกิดประโยชน์ใน
พื้นที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการ ต่อต้าน
การทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนํามาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานไปใช้กับผู้บริหาร
และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้
1. จัดทําคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามคู่มือ
2. ทําพิธีลงนามให้สัตย์ปฏิญาณ แสดงเจตจํานง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
3. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเตียน
4. ปลูกฝังจิตสํานึกผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกประเภท
5. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทําผลประโยชน์ทับ ซ้อน
และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ
6. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด
7. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
8. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
9. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป
10. ไม่ปกป้องผู้กระทําผิด
11. มีกลไกในการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
12. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
13. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมื อ งที่ มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก บ้ า นเกิ ด อั น จะนํ า มาซึ่ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน
ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นควรดําเนินการดังนี้
1. มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการดําเนินการตามข้อ 1, 2 และ 12
2. มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
3. มอบทุกหน่วยงาน รวมถึงเครือข่าย ดําเนินการตามข้อ 4 – 11 และ 13
และให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507
ที่ ภก 0032.202/Plan
วันที่ 11 มีนาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการฯ และการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร
เผยแพร่ในช่องทางอื่น
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ความเป็นมา
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะนา
ข้ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐานตามแบบส ารวจไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี
11 มีนาคม 2562
หัวข้อ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นัดถะณา โคตรมณี
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้อนุมัติรับรอง
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติว้ สกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วุฒิชัย ช่างคิด
(นายวุฒิชัย ช่างคิด)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

