แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. การจัดซื้อจัดจ้าง

- ให้ปรับเปลีย่ นร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้มากขึ้น

2. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/
การให้บริการประชาชน

- จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาใช้กฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

3. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม
4. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ
5. การบริหารงานบุคคล
6. การรับของขวัญ
7. การนาทรัพย์สินของทางราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว

- ให้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม
และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นลาดับแรก
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามระเบียบโดยเคร่งครัด
- เลือกวิทยากรมีความรูค้ วามเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
- ดาเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ดาเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ให้มีการจัดทาประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ
- ให้มีการจัดการภายในหน่วยงานโดยการจัดทารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ให้มีการทาระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด
- สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
62

-

ก.บริหารทั่วไป
ก.การพยาบาล
ก.เทคนิคการแพทย์
ก.เภสัชกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.บริหารทั่วไป
ก.การพยาบาล
ก.เทคนิคการแพทย์
ก.เภสัชกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ผู้ป่วยนอก
ก.สารสนเทศทางการแพทย์

ก.ยุทธศาสตร์ฯ
ก.พัฒนาบุคลากร

- คกก.HRC
- คกก.HRC
- ก.ทรัพยากรบุคคล
- ก.บริหารทัว่ ไป
- ก.บริหารทั่วไป

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
8. การลงชื่อ/เวลาในการปฏิบัติงาน เข้า – ออก
9. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับการใช้รถ และการใช้คน

มาตรการจัดการความเสี่ยง
-

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ให้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ
ให้มีการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
มีการบันทึกการใช้ต่างๆ
มีการรายงานทุกครั้ง
สร้างจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร
ใช้งานตามความเป็นจริง

(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ผู้เสนอแผน

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ
- ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน
- ก.บริหารทั่วไป
- ก.ทรัพยากรบุคคล
- ก.พัฒนาบุคลากร

(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ผู้อนุมตั ิแผน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507
ที่ ภก 0032.202/Plan
วันที่
22 มีนาคม 2562
เรื่อง แผนแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
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
แผนปฏิ บั ติ ก าร ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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
22 มีนาคม 2562
หัวข้อ

แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดข้อมูล
แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นัดถะณา โคตรมณี
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้อนุมัติรับรอง
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติว้ สกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วุฒิชัย ช่างคิด
(นายวุฒิชัย ช่างคิด)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

-2คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หัวข้อ
คาอธิบาย
หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(Web Master)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

