
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ             

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(รอบ ๖ เดือน) 

 
 
 
 

โรงพยาบาลสบเมย 
ตำบลแมคะตวน อำเภอสบเมย จงัหวัดแมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหหนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม  คุมครองจริยธรรม โรงพยาบาลสบเมย ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให
หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปของหนวยงาน โดยโรงพยาบาลสบเมย ไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม คุมครองจริยธรรม โรงพยาบาลสบ
เมย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ไดจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม คุมครองจริยธรรม โรงพยาบาล
สบเมย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

 
 

                กลุมงานบริหารทั่วไป 
         โรงพยาบาลสบเมย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

           หนา 

คำนำ  

บทที่ ๑ แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม  
 คุมครองจริยธรรม โรงพยาบาลสบเมย  

 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔      ๑ 

บทที่ ๒  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม                                      
การทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรมคุมครองจริยธรรม โรงพยาบาลสบเมย 

          ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน     ๗  

 ภาคผนวก          

เอกสารอางอิง         ๑๒ 

 

 

 

 



                                                                                                       บทที่ ๑ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรม คุมครองจริยธรรม   
โรงพยาบาลสบเมย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔                   

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามฯ
ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐-

256๔) 
วัตถุประสงค โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ  

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลา

ดำเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลุกและ
ปลูกจิตสำนึกการตอตาน
การทุจริต เนนปรับฐาน
ความคิดคนในทุกภาคสวน
ในการรักษาผลประโยชน
สาธารณะ 

1. สงเสริมการเรียนรูตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก
เจาหนาที่ 

๑. มีการสอดแทรกความรู
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในการประชุมอบรม 

  -          จำนวน
ครั้ง 

5 ครั้ง/ป 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

  2. ยกยองเชิดชูเจาหนาที่ของ
รัฐผูที่ประพฤติดีหรือผูที่มี
ความประพฤติซื่อสัตยสุจริต 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. ดำเนินการคัดเลือกและ
มอบเกียรติบัตรแกบุคคลที่
ประพฤติดีหรือบุคคลที่มี
ความประพฤติซื่อสัตยสุจริต 

  -          จำนวน
ครั้ง 

๒ ครั้ง/ป 
 
 
  

1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

๑ 



    ๒. พิธีถวายสัตยปฏิญาณ
เพื่อเปนขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดิน                               

  จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

๑ ครั้ง 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

ทุกกลุมงาน 

  ๓. สรางเครือขายบุคลากรเพ่ือ
ปองกันและหยุดยั้งการทุจริต 

 - พัฒนาเครือขายตอตาน
การทุจริต 
 - สนับสนุนและรวมมือ
เครือขายสาธารณสุขโปรงใส 
ตอตานการทุจริต 

  -   ระดับ
ความสำเร็จใน
การสรางการมี
สวนรวม 

ระดับดี 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการ
ทำงานของหนวยงานใน
การตอตานการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นในราชการทุก
ระดับ 

1. การบูรณาการความรวมมือ
ระหวางภาคีเครือขาย 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาขน ในการตอตาน
การทุจริต 

๑. จัดใหมีชองทางรับฟง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะ
จากประชาชน 

  -  ๑. จำนวนชอง
ทางการ 
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร 
อยางนอย ๓ 
ชองทาง  

จัดทำชองทาง
การรับฟงขอ
รองเรียนผาน
ทางเว็บไซต 
หนังสือ 
โทรศัพท/
โทรสาร 

1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

    ๒. เผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางในการแจงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  -  จำนวนชองทาง
ในการแจง
เบาะแส ไมนอย
กวา ๒ ชองทาง 

จัดทำชองทาง
เผยแพรผานทาง 
เว็ปไซตของ
หนวยงานบอรด
ประชาสัมพันธ 
หนังสือเวียน  

1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

๒ 



    ๓. เปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

  -   จำนวนครั้ง ๕ ครั้ง/ป 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

ทุกกลุมงาน 

  ๒. สรางความตระหนักให
ผูบริหารและบุคลากรมีความ
รับผิด 

 - การประกาศและเผยแพร
เจตจำนงและนโยบาย
ตอตานการทุจริตหนวยงาน
แกสาธารณสุข 

   - หนวยงานมี
การประกาศ
เจตจำนงและวาง
ระบบการ
ปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
สงเสริมคุณธรรม
ที่ชัดเจน 

1 ครั้ง/ป 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

๓ 



  ๓. พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมความโปรงใสฯ การใช
ดุลพินิจตามหลักกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน  

 - การสรางความโปรงใสใน
การจัดซื้อ จัดจาง การจัดหา
เวชภัณฑ 
 - บริหารจัดการเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของสวน
ราชการ 
 - พัฒนาความโปรงใสใน
การดำเนินงานของ
หนวยงาน 
 - พัฒนาและบังคับใช
กฎหมาย  

   -   - รอยละของ
หนวยงานที่
คะแนนประเมิน 
ITA ระดับสูงมาก 

 - ทุกไตรมาส 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

  ๔. เสริมสรางวินัยและระบบ
คุณธรรมสูการดำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน  

 -  เสริมสรางความเข็มแข็ง
ในการสรางวินัยและระบบ
คุณธรรมของบุคลากรใน
สังกัด 

   -   - การดำเนินการ
ทางวินัยลดลง 

 - ทุกไตรมาส 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนา
ความรวมมือกับองคกร
ตอตานการทุจริตและ
เครือขายระหวางประเทศ 

      -      1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

  

๔ 



ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนา
ระบบและเครื่องมือในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. พัฒนาระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ  

๑.  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ และอบรม
ใหความรูเรื่องการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน จิตพอเพียงตานทุจริต 

    จำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/ป 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

  2. เพื่อเสริมสรางระบบการ
จัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข
จนไดขอยุติ 

๑. การติดตามการ
ดำเนินงานและรายงานผล
การปฏิบัติการตามแผน
ปองกันฯการทุจริต 

  -  จำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ป 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

    ๒. แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของ
หนวยงานและเสริมสราง
ระบบการจัดการรองเรียน
การทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  -  มีผูรับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน/
รองทุกข 

จัดทางชองทาง
การรับฟงขอ
รองเรียนผาน
ทางเว็บไซต 
หนังสือ 
โทรศัพท/
โทรสาร  

1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

๕ 



  3. การใหและเปดเผยขอมูลใน
การจัดซื้อจัดจาง 

1. เปดเผยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางแตละโครงการให
สาธารณชนทราบโดยผาน
เว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ 

  -  การรองเรียนจาก
การ 
จัดซื้อจัดจางเปน
รอยละศูนย 

ปราศจากขอ
รองเรียน 

1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสราง
องคความรูดานการตอตาน
การทุจริตใหกับบุคลากร
ทุกภาคสวน 

๑. เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต รวมทั้ง
เสริมสรางทัศนคติดานการ
ปองกันการทุจริตพัฒนา
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เผยแพร สอดแทรก 
ความรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันการ
ทุจริตแกบุคลากร 

  -  จำนวนกิจกรรม/
ครั้ง ในการ
ถายทอดความรู
เกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับ
ซอน 

อยางนอย ๓ ครั้ง 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

๒. เผยแพร/ประชาสัมพันธ
ความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 -  จำนวน
หนังสือเวียน
เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 

อยางนอย ๖ ครั้ง 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม 
การควบคุมภายใน 
ตรวจสอบภายในของ
หนวยงานในสังกัด 

  

รอยละของความ
ผิดพลาดดาน
เอกสารที่ไดรับ
การตรวจสอบ 

รอยละ ๑๐๐ 1 ต.ค. 6๓ - 
30 ก.ย. 6๔ 

กลุมงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 

๖ 



      บทที ่๒       
      

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม  
โรงพยาบาลสบเมย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต เนนปรับฐานความคิดคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ ผลสำเร็จ 

๑. สงเสริมการเรียนรูตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก

เจาหนาที่ 

มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรมในการประชุม

อบรม 

๑. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต การปองกันผลประโยชนทับ

ซอน จิตพอเพียงตานทุจริต เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒. สอดแทรกความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ในที่

ประชุม/อบรม ทุกครั้ง 

- ดำเนินการแลวเสรจ็ 

๗ 



๒. ยกยองเชิดชูเจาหนาที่ของรัฐผูที่

ประพฤติดีหรือผูที่มีความประพฤติ

ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 

ดำเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติ

บัตรแกบุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคล

ที่มีความประพฤติซื่อสัตยสุจริต 

๑. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

๒. การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ระดับ

จังหวัด 

- อยูระหวางดำเนินการใหเปนไปตาม

ตัวชี้วัด ๒ ครั้ง/ป 

๓. สรางเครือขายบุคลากรเพ่ือ

ปองกันและหยุดยั้งการทุจริต 

- พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต 

- สนับสนุนและรวมมือเครือขาย

สาธารณสุขโปรงใส ตอตานการทุจริต 

- จัดตั้งชมรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

 

- การมีสวนรวมในการรวมมือตอตาน

การทุจริตอยูในระดับดี  

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  บูรณาการทำงานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดำเนินการ  

ผลลัพธ ผลสำเร็จ 

 1 จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะจากประชาชน  

 

 

 

จำนวนชองทางรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะอยางนอย ๓ ชองทาง  

จัดใหมีทางการรับฟงความคิดเห็น ๓ ชองทาง  

1. โทรศัพทหมายเลข 0 536๑ ๘๐๘๐ 

2. โทรสารหมายเลข 0 5361 ๘๐๙๙   

3. เว็บไซต  http://sobmoei.go.th  

เปนไปตามตัวชี้วัด มีชองทางในการ 

รับฟงความคิดเห็น ๓ ชองทาง  

๘ 



 2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย

เขามามีสวนรวมในการแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

จำนวน 5 ครั้ง/ป  - จัดใหมีชองทางการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน 

เสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้   

1. โทรศัพทหมายเลข 0 536๑ ๘๐๘๐ 

2. โทรสารหมายเลข 0 5361 ๘๐๙๙   

3. เว็บไซต  http://sobmoei.go.th  

๔. ติดตอดวยตนเองท่ีโรงพยาบาลสบเมย เลขที่ 

๒๔๘ ม.๓ ต.แมคะตวน อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 

- อยูระหวางรับฟงความคิดเห็น  

 

๓. การประกาศและเผยแพรเจตจำนง 

และนโยบายตอตานการทุจริตใน

หนวยงานสาธารณสุข  

หนวยงานมีการประกาศเจตจำนง 

และวางระบบการปองกันปราบปราม

การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมที ่

ชัดเจน 

๑. หนวยงานมีการประกาศเจตนารมณการตอตาน 

การทุจริต “โรงพยาบาลสบเมยใสสะอาด รวมตาน

ทุจริต”      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ

เจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของ

เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสบเมย 

เปนไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศ ๑ 

ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

๙ 



ยุทธศาสตรที่  ๔  พัฒนาระบบและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ ผลสำเร็จ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการ

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ แกหนวยงานใน

สังกัด 

- จำนวน ๔ ครั้ง/ป - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตามโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แกหนวยงานใน

สังกัด ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔  

- เปนไปตามตัวชี้วัด   

๒. แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียนของหนวยงานและ

เสริมสรางระบบการจัดการรองเรียน

การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีผูรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข 

-มีการแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการรับขอเรื่อง

รองเรียนของหนวยงานโรงพยาบาลสบเมย  

- เปนไปตามตัวชี้วัด   

๓. เปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแต

ละโครงการใหสาธารณชนทราบโดย

ผานเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ 

- การรองเรียนจากการ 

จัดซื้อจัดจางเปนรอยละศูนย 

- จัดใหมีชองทางการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัด
จางแตละโครงการใหสาธารณชนทราบโดยผาน
เว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ 
๑. เว็บไซต  http://sobmoei.go.th 
๒. บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสบเมย 
 

 

 

 

๑๐ 



ยุทธศาสตรที่  ๕  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ ผลสำเร็จ 

๑. เผยแพร/ประชาสัมพันธความรู

ดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

- จำนวนหนังสือเวียนเกี่ยวกับ กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ 

จัดใหมีชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธ ดังนี้ 
๑. เว็บไซต  http://sobmoei.go.th 
๒. บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสบเมย 
 

- เปนไปตามตัวชี้วัด   

 

 

 
 
 

๑๑ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต 

 “โรงพยาบาลสบเมย ใสสะอาด รวมตานทุจรติ”  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

__________________ 

ขาพเจา นายแพทยจักรี คมสาคร ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย ในฐานะผูบริหารสูงสุดของ

โรพงพยาบาลสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวา จะทำหนาที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

ใหยึดมั่นในสถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมา

อาชีพ ดวยความซื่อสัตยสจุริตเปนหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยูดวยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติงานราชการอยางถูกตองชอบธรรม ไมกระทำการโกงแผนดิน ไมทนตอการ

ทุจริตทุกรูปแบบ และไมใชตำแหนงหนาที่หาประโยชนบนความทุกขยากของประชาชนและปฏิบัติหนาที่อยาง

เต็มกำลังความสามารถ ตามคานิยมในการบริหารงาน อันไดแก ซื่อสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบ

ได โปรงใส มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่งที่ถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ของเจาหนาที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 

รักษา ตอยอดศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยความ

เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงขางสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสบืไป 

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๖      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 (นายแพทยจักรี คมสาคร) 

        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

๑๒ 


