
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ล าปาง                                         
ที ่  ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/797                               วันที ่     20  ธันวาคม  ๒๕๖๑             

เรื่อง   สื่อสารประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะเรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะ        
ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  เรื่องเดิม 
  1)  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาล        
แม่เมาะ ได้จัดท าประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาล      
แม่เมาะไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้บุคลากร
โรงพยาบาลแม่เมาะมีจิตส านึก ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาล
แม่เมาะ อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  2)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ลงนามประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

  ข้อพิจารณา 
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลแม่เมาะ
ขอเรียนว่าเห็นควรสื่อสารประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“โรงพยาบาลแม่เมาะไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลแม่เมาะ รวมถึงประชาชนทั่วไป ทราบ และน าประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะฯ ดังกล่าว สื่อสาร
ในทุกช่องทางรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วย เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่        
(1) ซื่อสัตย์ (2) สามัคคี (3) มีความรับผิดชอบ (4) ตรวจสอบได้โปร่งใส (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ   
(6) กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณ             
กระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) 

  ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้น าประกาศฯ และ
ประกาศในรูปแบบต่างๆ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่เมาะ และช่องทางอ่ืนรวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 

 
 

(นางสาวพัทจารี  สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

  



  
 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลแม่เมาะ 
วัน/เดือน/ป ี   :  20  ธันวาคม   ๒๕๖๑ 

 
หวัข ้อ :   ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะไม่ทน
ต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

             ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลแม่เมาะไม่ทนต่อ 
การทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 
 
 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมน าโรงพยาบาลแม่เมาะ / 

โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

                                                                 
 (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)                                     (นายกระสิน  เขียวปิง) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

       วันที่ 2 0  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                 วันที่ 2 0  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายนิยม  สีทองแดง) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 วันที่ 2 0  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 



  
 

 
 

 

 
 

 
ประกาศเจตนารมณ ์การต่อต้านการท ุจริต  
“โรงพยาบาลแม่เมาะ ไม่ทนต่อการทุจร ิต ”  

ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

ข ้าพเจ ้า นายกระสิน  เขียวปิง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ในฐานะผู ้บร ิหารส ูงส ุด
ของโรงพยาบาลแม่เมาะ  

ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ ์ว ่า จะทำหน ้าที่น าบ ุคลากรโรงพยาบาลแม่เมาะ ให ้ม ี
ความซ่ือตรงจงร ักภักด ีต ่อพระมหากษ ัตร ิยาธิราชเจ ้าท ุกพระองค์ ในพระบรมราชจ ักร ีวงศ์ ให ้เป ็นคนด ีม ี
ค ุณธรรม ประพฤต ิปฏิบ ัต ิตนในส ัมมาอาชีพ ด ้วยความซ่ือส ัตย ์ส ุจร ิต เป ็นหล ักสำค ัญมัน่คง ดำรงตนอยู ่
ด ้วยความม ีเก ียรติ และศ ักด์ิศร ีความเป ็นมน ุษย์ กล ้าย ืนหย ัดในสิ่งที่ถ ูกต ้อง ไม ่กระทำการโกงแผ ่นด ิน 
ไม ่ทนต ่อการท ุจร ิต และไม ่ใช ้ต าแหน ่งหน ้าที่หาประโยชน ์บนความท ุกข ์ยากของ ประชาชน และ
ปฏิบ ัต ิหน ้าท่ี               อย ่างเต ็มกำล ังความสามารถ ตามค ่าน ิยมในการบร ิหารงาน 6 ประการ อ ัน
ได ้แก่ ซื่อส ัตย์ สาม ัคคี               ม ีความร ับผ ิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร ่งใส มุ ่งในผลส ัมฤทธิ์ของงาน 
กล ้าหาญทำในสิ่งที่ถ ูกต ้อง รวมถึงการปฏ ิบัติตนตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  

และขอถวายส ัจวาจาว ่า จะประพฤต ิปฏิบ ัต ิตนตามรอยพระย ุคลบาท และศาสตร ์ของ
พระราชา ผู้ทรงธรรม จะดำเนนิชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด ้วยความเพ ียรอ ันบรสิุทธิ์ ส ืบสาน
พระราชปณ ิธาน ยืนเคียงข้างสุจรติชน เพ ื่อความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจ ักรไทยส ืบไป 

 

ประกาศ ณ ว ันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                                                                                          

 
 

           (นายกระสิน  เขียวปิง) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 


