ประกาศเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต
และมุง
่ มน
่ ั ปฏิบ ัติงานตามภารกิจ

ด้วยหล ักธรรมาภิบาล

งานนิติการ 2565

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/53
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง ลงนามประกาศเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุ ข กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้ อยละ 92 โดยการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใส ในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment )
ข้อ MOIT 22 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยถือเป็ น การประเมินที่ครอบคลุ มหน่ว ยงานภาครั ฐ ทั่ว ประเทศ ซึ่งเป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data
Integrity and Transparency Assessment ) ข้อ MOIT22 กาหนดให้หน่วยงานมีหลักฐานประกาศเจตจานง
สุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขออนุญาตแจ้งเวียนประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
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 หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยอาศัยอานาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนหรือผู้อื่น 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

28

มีนาคม 2565

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-----------------------------------------------------

ข้ า พเจ้ า นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ฐานวิ เ ศษ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอประกาศและแสดง
เจตนารมณ์ว่ า จะทาหน้าที่นาบุคลากรสังกั ดหระทรวงสาธารณสุข ให้มี ความซื่อ สัตย์ ซื่อ ตรง
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรี วงศ์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ด้วย
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 น้า ที่อ 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
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(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี ______________________________
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
2. มีประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อ
คาถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2
3. มีกิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดาเนินการตั้งแต่ไตร
มาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)
4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

