ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ “ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไร#ทับซ#อน”
---------------------------------------------ดวย กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลูกจิตสํานึก ป-องกัน ปราบปราม
และเครือข4าย) ในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต มุ4งเนนการป-องกันการทุจริตผ4านกระบวนการประเมิน คุณธรรม
และความโปร4งใสในการดําเนินงานของหน4วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย4ามีประสิทธิภาพ
ประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของหน4วยงานบรรจุอยู4ใน แผนยุทธศาสตรMชาติระยะ 20 ปQ
ดานสาธารณสุข
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไดจัดตั้งกลุ4มเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของบุคลากรแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปWดเผยขอมูลต4อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรตั้งอยู4บนฐานคติของความซื่อสัตยMสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีต4อหนาที่ ทั้งนี้ การกระทําใดๆนั้น สามารถ
ตรวจสอบและชี้ แ จงได เพื่ อใหการดํ าเนิ นโครงการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร4 งใสในการดํ าเนิ นงานของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป_นไปตามวัตถุประสงคM จึงไดจัดตั้งกลุ4มเพื่อดําเนิน
กิจกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อความโปร4งใสในการทํางาน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
สั่ง ณ 11 มีนาคม 2563
เฉลิมพงษM สุคนธผล
(นายเฉลิมพงษM สุคนธผล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

“ภูเก็ตสามัคคี รวมใจภักดิ์ รักษสถาบันพระมหากษัตริย”

ระเบียบกลุมเจ#าหน#าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
“ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไร#ทับซ#อน”
-------------------------------------------กลุมเจ#าหน#าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “ชมรม STRONG VCR โปรงใส”หมายถึง บุคลากรของ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและพนักงานจางเหมาบริการที่มาร4วมกลุ4มเพื่อประกอบกิจกรรมสรางความโปร4งใสใหองคMกร
ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําใดๆ ขององคMกรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามี ก ารเปW ด เผยขอมู ล ต4 อ สาธารณชน การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรตั้ ง อยู4 บ นฐานคติ ข อง
ความซื่อสัตยMสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีต4อหนาที่ ทั้งนี้การกระทําใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได
ความโปรงใสไร#ทับซ#อน หมายถึง การสรางความเปWดเผย เปWดโอกาสใหผูมีส4วนไดส4วนเสียทั้งจาก
ภายในและภายนอกหน4วยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการต4างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ
พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับว4าเที่ยงตรง และ
เชื่อถือไดในสังคมโลกยุคปbจจุบันไดเนนถึงความสําคัญของความโปร4งใส ว4าเป_นมาตรการสําคัญที่จะช4วยป-องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น ช4วยใหหน4วยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเป_นธรรมแก4ประชาชนผูมารับบริการอย4างทั่วถึง มิใช4เฉพาะกลุ4ม
หรื อพวกพองดั งนั้ นจึ งมีความจํา เป_ น ที่ภ าครั ฐจะตองมี มาตรการ และแนวทางในการสรางความโปร4 งใสให
เป_นรูปธรรม เพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพื่อความโปร4งใสในการทํางาน คนทํางานจะตอง
ปฏิ บั ติใหเกิ ด ความถู กตอง โปร4 งใส รวมถึ งจิ ตใตสํ า นึ กของแต4 ล ะบุ คคลที่ มีค วามฝb ก ใฝe ที่ จ ะดํ า เนิ น การให
เกิ ด ความถู ก ตองเป_ น หลั ก เป_ น ไปดวยความโปร4 ง ใส มี ที่ ม า – ที่ ไ ป สามารถตรวจสอบไดทุ ก เรื่ อ งและ
ทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณ ต4อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนามี่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิ บัติ ห นาที่ ในตํ าแหน4งยึ ดแนวทางตามพระราชดํ าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู4 หั ว
รัชกาลที่ 9 เป_นแนวทางในการดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา”“การทํางานใดๆ
ในระบบราชการ ถาเรากระทําดวยความซื่อสัตยM สุจริต”
หมวดที่ 1
ชื่อ – สถานที่
1. ชื่อกลุ4มเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไร#ทับซ#อน”
2. สถานที่ตั้งกลุ4ม 353 ถ.ยาวราช ต.ตลาดใหญ4 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค=
3. วัตถุประสงคMของกลุ4ม เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไร#ทับซ#อน”
3.1 เพื่อยกระดับความโปร4งใสในการปฏิบัติงานขององคMกร
3.2 ส4งเสริมใหกลุ4ม ใหเห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณMของหน4วยงาน ใหมีความโปร4งใส
และเป_นธรรม
หมวดที่ 3
สมาชิก
4. สมาชิก บุคลากรทุกคนที่สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมัครเป_นสมาชิกกลุ4มฯได
/หมวด….

หมวดที่ 4
การพ#นสมาชิกภาพ
5. การพนจากสมาชิกภาพ ดังนี้
5.1 ตาย
5.2 โอนยายไปสังกัดองคMกรอื่น
หมวดที่ 5
หน#าที่ของสมาชิก
6. สมาชิกมีหนาที่ ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู4บนฐานคติของความซื่อสัตยMสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีต4อหนาที่ เปWดเผย
เปWดโอกาสให ผูมีส4วนไดส4วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน4วยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการต4างๆ
มีการสื่ อสาร การแสดงความรั บผิ ด ชอบ พรอมรั บการตรวจสอบ รวมทั้ งมี กระบวนการในการติด ตามและ
ประเมินผลที่ไดรับการ ยอมรับว4าเที่ยงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปร4งใส ว4าเป_นมาตรการสําคัญที่จะช4วย
ป-องกันการทุจริต คอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย4างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเป_นธรรมแก4ประชาชน
ผูรับบริการอย4างทั่วถึง เพื่อใหใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน4วยงานอื่น มีจรรยาบรรณ
ต4 อ วิ ช าชี พ ของตนเอง ตระหนั ก ถึ ง หนาที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ดรั บ มอบหมาย ปฏิ บั ติ ห นาที่ ใ นตํ า แหน4 ง
ยึดแนวทางตามพระราชดําริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู4หัว เป_นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา
หมวดที่ 6
คณะกรรมการ
7. คณะกรรมการกลุ4มเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต“โปร4งใสไรทับซอน” ประกอบดวย
7.1 รองผูอํานวยการฝeายการแพทยM(ดานบริการและวิชาการ)
ประธานกรรมการ
7.2 รองผูอํานวยการดานอํานวยการ
รองประธาน
7.3 หัวหนาฝeาย/กลุ4มงาน
กรรมการ
7.4 หัวหนากลุ4มงานยุทธศาสตรMและแผนงานโครงการ
กรรมการและเลขานุการ
7.5 นักวิชาการสาธารณสุข กลุ4มงานยุทธศาสตรMฯ
กรรมการและเลขานุการ
หมวดที่ 7
การประชาสัมพันธ=
8. การจัดประชุมสมาชิกประจําปQอย4างนอยปQละ 1 ครั้ง
9. ระเบียบนี้ใหใชไปจนกว4าจะมีการยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
ศุภลักษณM ละอองเพชร
(แพทยMหญิงศุภลักษณM ละอองเพชร)
ประธานกรรมการกลุ4มเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ชมรม STRONG VCR โปร4งใส ไรทับซอน

