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 ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไรทับซอน 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ          

ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเปน

การยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  เปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการและปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีความโปรงใส 

เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต  ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงาน  โดยการสงเสริมสนับสนุน  

ใหบุคลากร มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (Human Resource for Health) 

ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด ของทุกองคกร เปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร ซึ่งการที่จะบรรลุเปาหมาย 

“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพตองไดรับการดูแล

และพัฒนาใหเปนคนไทย 4.0 คือ คนที่ยั่งยืนอยูบนขาของตนเองได และพรอมชวยเหลือผูอื่น ตามแนวทาง

คานิยมขององคกร MOPH คือ 

  M : Mastery ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบ) 

  O : Originality สรางสรรคนวัตกรรม สิ่งใหม ที่เปนประโยชนตอระบบสุขภาพ 

  P : People – centered approach ยึดประชาชนเปนที่ตั้ง เปนศูนยกลางในการทํางาน 

  H : Humility มีความออนนอมถอมตน การเคารพผูอื่น 

กลุมเจาหนาที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไรทับซอน หมายถึง 

บุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และพนักงานจางเหมาบริการที่มารวมกลุมเพื่อประกอบกิจกรรม       

สรางความโปรงใสใหองคกร 

ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําใดๆ ขององคกรที่แสดงออกถึงความชัดเจน

ตรงไปตรงมามีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต 

มีจิตสํานักที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระทําใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได 

ความโปรงใสไรทับซอน หมายถึง  การสรางความเปดเผย  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย           

ทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ 

พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรง และเชื่อถือได  

ในสังคมโลกยุคปจจุบันไดเนนถึงความสําคัญของความโปรงใส  วาเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกันการทุจริต 

คอรัปชั่น ชวยใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบตัิงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูมารับบริการอยางทั่วถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง  

ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ภาครัฐจะตองมีมาตรการ และแนวทางในการสรางความโปรงใสใหเปนรูปธรรม  

เพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพื่อความโปรงใสในการทํางาน คนทํางานจะตองปฏิบัติใหเกิดความถูกตอง  

โปรงใส รวมถึงจิตใตสํานึกของแตละบุคคลที่มีความฝกใฝ  ที่จะดําเนินการใหเกิดความถูกตองเปนหลัก เปนไป

ดวยความโปรงใส   มีที่มา – ที่ไป สามารถตรวจสอบไดทุกเรื่องและทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณ ตอวิชาชีพ

ของตนเอง ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยึดแนวทางตามพระราชดําริ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 9 เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน 

“การรับราชการตลอดเวลา” “การทํางานใดๆ ในระบบราชการ ถาเรากระทําดวยความซื่อสัตย สุจริต” 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 

2. สงเสริมใหกลุม ใหเห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  

 

หนาที่ของสมาชิก 

 สมาชิกมีหนาที่ ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ 

เปดเผยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการ

ตางๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ  พรอมรับการตรวจสอบ  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม

และประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวาเที่ยงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสําคัญ     

ที่จะชวยปองกันการทุจริต คอรัปชั่น  ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเปนธรรม    

แกประชาชน ผูรับบริการอยางทั่วถึง เพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอื่น        

มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 

ยึดแนวทางตามพระราชดําริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

ของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา 

 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการกลุมเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ชมรม STRONG VCR โปรงใส ไรทับซอน 

ประกอบดวย 

รองผูอํานวยการฝายการแพทย    ประธาน 

รองผูอํานวยการดานอํานวยการ    รองประธาน 

หัวหนาฝาย/กลุมงานทุกทาน    กรรมการ 

หัวหนากลุมภารกิจดานพรส.    กรรมการและเลขานุการ 

นักวิชาการสาธารณสุข กลุมงานยุทธศาสตรฯ  ผูชวยเลขานุการ 

 

การสมัครสมาชิก 

 สมาชิก บุคลากรทุกคนที่สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมัครเปนสมาชิกกลุมฯได 

 

การพนสมาชิกภาพ 

 การพนจากสมาชิกภาพ ประกอบดวย 

 1. เสียชีวิต 

 2. โอนยายไปสังกัดองคกรอื่น 

 

การประชาสัมพันธ 

 1. การจัดประชุมสมาชิกประจําป  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 2. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน Line Application 
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สถานที ่

 สถานที่ตั้งกลุม 353 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

 

เปาหมาย  

 บุคลากรในหนวยงานสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะทํางานกลุม ประชุมชี้แจงรายละเอียด/หารือการจัดตั้งกิจกรรม ตุลาคม 2563 

ประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุม/
เชิญชวนเขารวมกิจกรรม    
เพื่อรณรงคดานความโปรงใส 

ประชาสัมพันธผานทางการประชุม ต.ค. – ธ.ค. 2563 

จัดกิจกรรมใหความรู และ
สรางความตระหนัก ความเขาใจ 
เรื่องความโปรงใส คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประชุมสมาชิกกลุมชี้แจงกิจกรรมของชมรม 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการนําคานิยม “MOPH” ในหนวยงาน

สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อปลูกจิตสํานึกใหบุคลากร 
ไดปฏิบัติงานตามคานิยมขององคกร  มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย ตรงตอเวลา และประกาศเจตนารมณที่จะปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ใหความเทาเทียม ปองกัน 
และแกปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
ที่ทําความดีผานเวทีการประชุมผูบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

- อบรมใหความรูเรื่องการปฏิบัติหนาที่ ดวยความโปรงใส เปนธรรม 
ปลอดจากการทุจริต กฎหมาย บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
และเฝาระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทําที่เขาขาย
ผลประโยชนทับซอน 

- update ขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
แกสมาชิกของกลุม ผาน Line official  

ม.ค. – ส.ค. 2564 

ติดตามผลการดําเนินงานกลุม ประเมินความตระหนักรูและเขาใจ ในการปฏิบัติหนาที ่     
ดวยความโปรงใส 

สิงหาคม 2564 

สรุป/จัดทํารายงานผล     
การดําเนินงาน 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทาง     
การดําเนินงานในอนาคต 

ส.ค. – ก.ย. 2564 
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กิจกรรมการดําเนินการของชมรม STRONG VCR โปรงใส ไรทับซอน 

ชองทางการรวมกลุม การแจงกิจกรรมตางๆ 

Application Line ชื่อกลุม “STRONG VCR โปรงใส ไรทับซอน”  
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบประกาศแกบุคลากรในการทําความดี 

ผานเวทีการประชุมผูบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทุกเดือน 

ประจําเดือน มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ในวันที่ 19 มกราคม 2564  

ณ หองประชุมฉัตรฟา  ชั้น 6 อาคารบานคุณพุม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
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กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

ในวันที่ 19 มกราคม 2564  

ณ หองประชุมฉัตรฟา  ชั้น 6 อาคารบานคุณพุม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 

 

. 
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กิจกรรมประชุมประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุม/เชิญชวนเขารวมกิจกรรม เพื่อรณรงคดานความโปรงใส 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต

http://www.vachiraphuket.go.th/

Planvcr@gmail.comPlanvcr@gmail.com

0 7636 1234




