บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/797
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สื่อสารประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะ
ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่องเดิม
1) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาล
แม่เมาะ ได้จั ดทาประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาล
แม่เมาะไม่ทนต่อการทุจริ ต ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่ อสารให้บุคลากร
โรงพยาบาลแม่เมาะมีจิตสานึก ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาล
แม่เมาะ อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ลงนามประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง
เจตนารมณ์ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต “โรงพยาบาลแม่ เ มาะไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ” ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ข้อพิจารณา
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลแม่เมาะ
ขอเรี ย นว่ า เห็ น ควรสื่ อ สารประกาศโรงพยาบาลแม่ เ มาะ เรื่ อ ง เจตนารมณ์ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
“โรงพยาบาลแม่ เ มาะไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ” ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานใน
โรงพยาบาลแม่เมาะ รวมถึงประชาชนทั่วไป ทราบ และนาประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะฯ ดังกล่าว สื่อสาร
ในทุกช่องทางรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วย เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่ โ รงพยาบาลแม่ เมาะ ร่ ว มประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นตามค่ า นิ ย มในการบริ ห ารงาน 6 ประการ อั น ได้ แ ก่
(1) ซื่อสัตย์ (2) สามัคคี (3) มีความรับผิดชอบ (4) ตรวจสอบได้โปร่งใส (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
(6) กล้ า หาญท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐานจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)
ข้อเสนอ
จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิจ ารณา หากเห็ นชอบขอได้โ ปรดอนุญ าตให้ นาประกาศฯ และ
ประกาศในรู ป แบบต่างๆ ขึ้น เผยแพร่ บ นเว็บไซต์โ รงพยาบาลแม่เมาะ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่ อสั งคม
ออนไลน์ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(นางสาวพัทจารี สายก้อน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลแม่เมาะ
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม ๒๕๖๑
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะไม่ทน
ต่อการทุจริต” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะไม่ทนต่อ
การทุจริต” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมนาโรงพยาบาลแม่เมาะ /
โรงพยาบาลแม่เมาะ
ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวพัทจารี สายก้อน)
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายกระสิน เขียวปิง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

วันที่ 2 0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 2 0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายนิยม สีทองแดง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 2 0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลแม่เมาะ ไม่ทนต่อการทุจริต ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้า นายกระสิน เขียวปิง ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของโรงพยาบาลแม่เมาะ
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว ่า จะทำหน้าที่นาบุคลากรโรงพยาบาลแม่เมาะ ให้มี
ความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจั กรีว งศ์ ให้เป็ น คนดีมี
คุณธรรม ประพฤติป ฏิบั ติตนในสัมมาอาชีพ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญมัน่ คง ดำรงตนอยู่
ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่ น ดิ น
ไม่ท นต่ อการทุ จ ริต และไม่ใช ้ตาแหน่ งหน้ าที่ห าประโยชน์ บ นความทุ กข์ย ากของ ประชาชน และ
ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อัน
ได้แก่ ซื่อสั ตย์ สามั คคี
มี ความรั บผิ ดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่ งในผลสั มฤทธิ์ ของงาน
กล้ าหาญทำในสิ่งที่ถู กต้ อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบั ติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชา ผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน
พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายกระสิน เขียวปิง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

