ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
…………………………………………….
ข้าพเจ้า นางสาวอนุธิดา ประทุม ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน ในฐานะผู้บริหาร
สูง สุดของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทาหน้าที่นา
บุคลากร โรงพยาบาแก่งกระจาน ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในบรม
ราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริตเป็นหลักสาคัญ
มั่นคง ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทาการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Zero tolerance)
และขอถวายสั จ วาจาว่ า จะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น ตามรอบพระยุ ค ลบาท และศาสตร์ ข อง
พระราชาผู้ทรงธรรม จะดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระ
ปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นางสาวอนุธิดา ประทุม)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตประจาปีงบประมาณ
2563 “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต MOPH Zero tolerance” และแผนแม่บทขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กาหนด
ตัวชี้วัดการประเมินความพร้อมรับผิด โดยกาหนดให้หน่วยงานในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
และปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานอย่างมีเป้าหมายที่เป็นธรรม นั้น
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต (Zero Tolerance) ” และประกาศปฏิ ญ ญาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนได้รับ
รู้ เข้าใจเจตจานงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของหน่วยงาน
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ สาธารณสุขอาเภอแก่ง กระจาน จัง หวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และคณะเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
ข้าพเจ้า .....................................................................(กล่าวชื่อ ตาแหน่งตนเอง)
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราช
จักรีวงศ์จะเป็นคนดีมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ซื่อ สัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ การทุจริต ไม่ใ ช้ตาแหน่ง
หน้าที่หาประโยชน์ใด ๆ ในหน่วยงาน
จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ จะบริหารงานตามหลักค่านิยม 6 ประการ อันได้แก่
ซื่อ สัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์งาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง
รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code
of Conduct)
และข้าพเจ้าขอให้สัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบ
สานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …26 พฤษภาคม ๒๕๖๓……………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทน
ต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายประพันธ์ แก้วถาวร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่.. 26 .เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้อนุมัติรับรอง
(นางสาวอนุธิดา ประทุม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
วันที่.. 26...เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายณัฎฐากร ชลภาพ )
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่.. 26...เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

