ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานนิติการ 2564

ประกาศเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต
และมุง
่ มน
่ ั ปฏิบ ัติงานตามภารกิจ

ด้วยหล ักธรรมาภิบาล

งานนิติการ 2564

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/22
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ลงนามประกาศเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสของหน่ว ยงานภาครั ฐ สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 92 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ข้อ EB 16 กาหนดให้หน่วยงานมีหลักฐานประกาศเจตจานงสุจริต
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขออนุญาตแจ้งเวียนประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

อนุมัติ

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ประกาศโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
----------------------------------------------------คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก่ อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ จึงมีความมุ่งมั่นผลักดันการเกียรติภูมิ
ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริม
การปลูกจิตสานึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตาม
ภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงขอแสดง
เจตจานงสุจริตในการปฏิบัติงานและการดาเนินงานของหน่วยงานในแต่ละด้าน ดังนี้
1.ด้านความโปร่งใส โดยดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.ด้านความรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
3.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกหรือรับสินบน หรือการรับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอานาจหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนหรือผู้อื่น หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
4.ด้ า นวั ฒ นธรรมและคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร โดยยึ ด มั่ น และปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสานึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่
ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท
5.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ คู่มือ
ขั้น ตอนและมาตรฐานทางจริ ย ธรรม ปฏิ บั ติง านอย่ างเคร่ ง ครั ด ด้ว ยหลั ก ธรรมาภิ บาล และมุ่ ง มั่น บริห าร
งบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-----------------------------------------------------

ข้าพเจ้า นายเศวต ศรีศิริ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุ ก คนของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่ า
จะทาหน้ า ที่ น าบุ ค ลากรสั ง กั ด หระทรวงสาธารณสุ ข ให้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ซื่ อ ตรงจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรี วงศ์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นในสั ม มาอาชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น หลั ก ส าคั ญ มั่ น คง ด ารงตนอยู่ ด้ ว ย
ความมี เกี ย รติ และเคารพศั ก ดิ์ ศ รีค วามเป็ น มนุษ ย์ กล้ า ยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ถู ก ต้ อ ง ไม่ ก ระทาการ
โกงแผ่ น ดิ น ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และไม่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห าประโยชน์ บ นความทุ ก ข์ ย าก
ของประชาชน และปฏิ บั ติห น้ าที่อ ย่า งเต็ม กาลั งความสามารถ ตามค่ า นิย มในการบริ หารงาน
6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
กล้าหาญทาในสิ่งถูกต้ อง รวมถึงการปฏิบัติ ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุค ลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม จะดาเนิน ชีวิต ตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ยความเพี ย รอั น บริ สุ ท ธิ์ สื บ สานพระราชปณิ ธ าน ยื น เคี ย งข้ า งสุ จ ริต ชน
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี ___12 มีนาคม 2564______
หัวข้อ EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
รายละเอียดข้อมูล
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผูบ
้ ริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่
2.
3.

4.

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ประกาศเจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลา
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดั กิจกรรมที่ชดั เจน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

