บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม งำนนิติกำร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร ๐ ๓๔๗๑ ๑๕๗๑
ที่ สส ๐๐๓๒. / ว ๒๙๘๒
วันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑
เรื่อง กำรประกำศเจตจำนงของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรสื่อสำรจริยธรรม
ที่แสดงออกถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร
เรียน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) /นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) /
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร) / ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ำ /ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลนภำลัย /ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอัมพวำ /สำธำรณสุข
อำเภอเมืองสมุทรสงครำม /สำธำรณสุขอำเภอบำงคนที /สำธำรณสุขอำเภออัมพวำ และหัวหน้ำกลุ่มงำน
ทุกกลุ่มงำน
ด้วยส ำนัก งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้มี ก ำรประเมิ นคุณธรรมและควำม
โปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้
บรรลุผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดของกระทรวงสำธำรณสุข ตัวชี้วัดที่ ๖๐ ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ ภำยใต้แผนงำน: บูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิ ช อบ โครงกำร : โครงกำรประเมิ นคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสแบบบูร ณำกำร กิ จ กรรม :
เสริมสร้ำงพฤติกรรม จริยธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ในกำรนี้ เพื่อให้สอดรับกับ วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand” ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖4) และวิสัยทัศน์ : “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต” ตำมแผนแม่บทกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุ ท รสงครำม จะดำเนิน กำรประกำศเจตจ ำนงสุ จ ริต ของผู้ บ ริห ำร ในวัน ที่
๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖1 เวลำ ๐๘.๔๕ – ๐๙.๒๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สมุทรสงครำม
จึงเรียนมำเพื่ อทรำบ และเข้ำร่วมประกำศเจตจ ำนงของผู้บ ริห ำรในกำรต่อต้ำนกำรทุ จริต
ที่แสดงออกถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดกำรประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
และการสื่อสารจริยธรรมทีแ่ สดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ
วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
.....................................
เวลา ๐๘.๔๕ น.

- ผู้บริหาร คณะกรรมกำรประสำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำมทุกคน
พร้อมกันบริเวณพิธี

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ผู้บริหำรกล่ำวนำปฏิญำณกำรแสดงเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
- ผู้บริหำรกล่ำวนำกำรประกำศนโยบำยด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม
ควำมโปร่งใส และกำรใช้ดุลพินิจ ในมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม ปี ๒๕๖๑
- ร่วมถ่ำยภำพ โดยแสดงสัญลักษณ์กอดอก กำมือมือขวำทับมือซ้ำย

เวลา ๐๙.๒๕ น.

เสร็จสิ้นพิธี
………………………………………………………….

หมำยเหตุ : ใส่เสื้อแบบฟอร์มสีฟ้ำสำธำรณสุข

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจา ปี ๒๕๖๑
ข้าพเจ้า นายสันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) รักษา
ราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์
ว่าจะซื่อตรงจงรัก ภักดี ต่อพระมหากษั ตริย าธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์
จะเป็ นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็ น
หลักสาคัญมัน่ คง ดารงตนอยู่ดว้ ยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ กล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทาการโกงแผ่น ดิน ไม่ท นต่อการทุจริต หรือใช้ตาแหน่ งหน้ าที่ห า
ประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน และทาหน้าที่นาบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถ ตามค่านิ ยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี
มีค วามรับผิ ด ชอบ ตรวจสอบได้โปร่ งใส มุ่งในผลสัม ฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่ งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิ ย ม MOPH และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
(MOPH code of Conduct)
ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์
ของพระราชาผูท้ รงธรรม จะดาเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพี ย รอัน บริสุทธิ์ สืบ สานพระราชปณิ ธาน ยืน เคีย งข้างสุ จริตชน เพื่ อความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสันทิต บุณยะส่ง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

