ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลสบเมยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
__________________
ข้าพเจ้า นายพิทยา หล้าวงค์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทาหน้าที่นาบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลสบเมย
ให้ ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศอั น ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึก
ที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทาการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มี
จิตสาธารณะ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน
อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หล้าวงค์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสบเมย
……………………………………………………….
โรงพยาบาลสบเมย ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพื่อ
เป็นการปลูกจิตสานึกเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐาน
แห่งความดีงาม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจาก
บุคคลทั่วไป ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธารงไว้ซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นมิตร
๔. สร้ า งเสริ ม ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ขององค์ ก รและตนเอง โดยไม่ ก ระท าการใดๆให้ เ ป็ น ที่
เสื่อมเสีย
๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้
อย่างเต็มกาลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุ กรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ
ให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง
๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจการทุกรูปแบบ
ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หล้าวงค์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลสบเมย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
__________________
ข้าพเจ้า นายพิทยา หล้าวงค์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทาหน้าที่นาบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
ให้ ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศอั น ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึก
ที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทาการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มี
จิตสาธารณะ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน
อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และโรงพยาบาลสบเมย จะปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ย าของกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นให้ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาการคัดเลื อก
บริษัทผู้ผลิตและ ผู้จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาให้มีความโปร่งใส เป็น ธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่ งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย คานึงถึงประสิทธิผล
ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง ตามประกาศโรงพยาบาลสบเมย ประกาศลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจั ดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายพิทยา หล้าวงค์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย

