บนทกฃอความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานเภสัชกรรม งานบริหารเวชภัณฑ์ โทร. ๙๒๒๓

ม.?!. พ!

วันที่ ๒ ๔
๖!อ
ท ซม 00๓๒.๒๒๓/.รณ์นี้
เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาบของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency A ssessm ent: ITA)
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ตามที่ สำนัก งานคณะกรรมการป๋อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ (ป.ป.ซ.) ได้
ดำเนินโครงการประเมินคุณ ธรรม และความโปร่งใสในการเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessm ent ะ ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่
๑. ดัชนีความโปร่งใส
๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด
๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏินัติงาน
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
โดมีเครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่
แบบสำรวจหสักฐานเซิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency
A ssessm ent: EBIT)
๒. แบบสำรวจความคดเห็น ผู้ม ืส ่วนได้ส ่ว นเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency A ssessm ent: (IT)
๓. แบบสำรวจความคิด เห็น ผู้ม ืส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ภายนอก (External Integrity and
Transparency A ssessm ent: EIT)
๑ .

เพื่อให้การตอบแบบสำรวจหลักฐานเซิงประจักษ์ (EBIT) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็น
ควรใช้แบบตรวจสอบผู้มืส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับช้อน (เอกสารหมายเลข ๑) ในกลุ่มงานเภสัช
กรรม เพื่อตรวจสอบถึงความเกี่ยวช้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อ
ปีองกันผลประโยชน์ทับช้อน และขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลนครพิงค์ รายละเอียด
ปรากฏตามคำประกาศเจตนารมณ์ที่เสนอมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกอบกาญจน์ เอกสินอุ)
หัวหน้างานบริหารเวชกัณฑ์

ไ^
(นๆยชาญวัย พจมาบาพุธ)
รองผู้อำนวยก’ไรฝ่ายทารนพบ!■ ]

(นางรศนา ธนะพิพานนท์)
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

(นายวรเซษฐ เต,ชะรัก)
ผู้อำนวยการ'โรง'พยาบาลนครพิงดํ

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยซน์ฟ้บซ้อน
จองกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์
การตรวจสอบบุค ลากรในหน่วยงาน ถึง ความเกี่ย วข้อ งกับ ผู้เสนองานในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
นอกจากการตรวจสอบตามระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีว ่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕:๓(1: และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โรงพยาบาลนครพิงค์ กำข้บให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระนัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์การใช้อิทธิพ ลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หรือการใช้ข้อมูลลับในการ
จัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการแช่งขันในการเสนอ
ราคาอย่างโม่เบีนธรรม หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลนครพิงค์ จะดำเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดำเนินการ
ทางวิน ัย กับ ผู้เกี่ยวข้อ งอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามดัง
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอบการปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ ทำแบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยฃน์ทับซ้อนกับรายขื่อเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจสอบเอกสารจาก
- เอกสารการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน
- สำเนาบัตรประซาซน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
๒. ตรวจสอบแล้ว ไม่พ บว่ามีส ่วนได้เสียและผลประโยซน์ท ับ ซ้อ นกับ เจ้าหน้าที่ในองค์ก ร ให้
นำเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อไป
๓. ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีส ่วนได้ส ่วนเสียและผลประโยฃนํท ับ ซ้อ นกับ เจ้าหน้าที่ในองค์ก ร ให้
ตรวจสอบว่าเกี่ยวซ้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ดังนี้
- ขื่อ/สกุล อะไร
- มีความเกี่ยวซ้องเป็น สามี/ภรรยา/บุต ร/ญาติฝ ่ายใด
๔. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๕. เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
๖. สิ้นสุดการตรวจสอบ
๑.

แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. บริษัท /ห้าง/ร้าน
๒. รายขื่อ ...............
๓. ที่อ ยู.่ .................

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร บริษัท/ห้าง/ร้าน
๑. สำเนาเอกสารการจดทะเบียน

บริษัท/ห้าง/ห้าน
๒. สำเนาบัตรประซาขน/สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. หนังสือมอบอำนาจ

ตรวจสอบแล้ว
[ ] ไม่พบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
[ ] พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................................................
เกี่ยว'ข้องเปีน (เซ่น สามี/ภรรยา/บุต ร/ญาติ).................................................................................
ผู้ตรวจสอบ

(ลงขื่อ ).
เจ้าหน้าท

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว [ ] ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
[ ] พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ผู้ตรวจสอบ

(ลงขื่อ ).
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ตรวจสอบแล้ว [ ] ไม่พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร
[ ] พบว่ามีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ในองค์กร
(ลงซื่อ ).......................................................... ผู้ตรวจสอบ
(.......................................................... )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

