บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ – ๔ ต่อ 96๐2
ที่ มค ๐๐๓๒.๒๐๑.15/7
วันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง โปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจาปี 2564
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์
การต่อต้านการทุจ ริต เพื่อสร้างสั งคมกระทรวงสาธารณสุ ขให้ ไม่ท นต่อการทุ จริต สร้างภาพลั กษณ์ ที่ ดีแก่
กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมประพฤติป ฏิบั ติตนตามนโยบายการบริห ารราชการแผ่ นดิ น และค่านิ ยมในการ
บริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้า
หาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข
ในการนี้ งานนิ ติ ก าร โรงพยาบาลมหาสารคาม จึ ง ขอเสนอประกาศเจตนารมณ์
การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต “โรงพยาบาลมหาสารคามใสสะอาด ร่ว มต้ านทุ จ ริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขออนุญาตนาประกาศฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จารณ าอนุ ญ าต หากเห็ น ชอบโปรดลงนามในประกาศฯ
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
นิติกร

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลมหาสารคาม ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

_____________
ข้าพเจ้า นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทาหน้าที่นาบุคลากรโรงพยาบาล
มหาสารคาม ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นในสั ม มาอาชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต เป็ น หลั ก ส าคั ญ มั่ น คง ด ารงตนอยู่ ด้ ว ยความมี เกี ย รติ
และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทา
การโกงแผ่ น ดิ น ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รูป แบบ และไม่ ใช้ ต าแหน่ งหน้ าที่ ห าประโยชน์ บ นความทุ ก ข์ ย าก
ของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์
สามั ค คี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตรวจสอบได้ โปร่ ง ใส มุ่ งในผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน กล้ า หาญท าในสิ่ งที่ ถู ก ต้ อ ง
รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

คากล่าว
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลมหาสารคามใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
************************************
(ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวพร้อมกัน)
ข้าพเจ้า .............................................. ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ว่าจะยึดมั่นใน
สถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่ างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่
อย่ างเต็ม กาลั งความสามารถ ตามค่ านิ ยมในการบริห ารงาน อัน ได้แก่ ซื่อสั ตย์ สามั คคี มีความรับผิ ดชอบ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่ งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ

งานนิติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลมหาสารคามใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลมหาสารคามใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทน
ต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่น ดินและค่านิ ยมในการบริห ารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิ ดชอบ ตรวจสอบได้
โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
Link ภายนอก https://www.mkh.go.th/th/?p=10903
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน
(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
ตาแหน่ง นิติกร
วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

กัญตา คาพอ
(นางกัญตา คาพอ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน
(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
ตาแหน่ง นิติกร
วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

