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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074
623
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอญาตเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.
.
0

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย / มาตรการ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น
1.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน
(เอกสารแนบท้าย)
2. ข้อเท็จจริง
2.1 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นโยบาย / มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ เรื่องการประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
1.2 เพื่อใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำการประกาศเจตนารมณ์
การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์
( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย)
3. เรื่องที่เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
3.1 โปรดทราบและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๓
3.2 อนุญาตให้นำการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน เวปไซด์
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman
3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
อนุมัติ
(นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
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ที่ สน 0732/624

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร 47210
6

พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต " ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจะ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่ มาตการการใช้รถราชคาร มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำ
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่สำนักงานปลัดกระทวง
สาธารณสุขกำหนด
ราละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงขอส่งการประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากร ในสังกัดและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ข้าพเจ้ า นายพูลสมบั ติ ติงมหาอินทร์ สาธารณสุ ขอำเภอกุสุ มาลย์ จังหวัดสกลนคร ในฐานะ
ผู้บริหารสูงสุดของสำนั กงานสาธารณสุ ขอำเภอกุสุ มาลย์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ว่า จะทำหน้าที่นำ
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะ
เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงอยู่ด้วย
ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่
กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่ านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้เหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อ
ยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืน
เคียงข้ างสุ จริตชน เพื่ อความมั่นคงมั่นคั่ง ยั่ งยืน ของราชอาณาจักรไทยสื บไป รวมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัน
ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563
สาหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี 6 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สสอ.กุสุมาลย์ Link: http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง
พูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
ญาริณฎา กันติศาฤทธิ
(นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)
(นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
สุชัญญา ผิวตะศาสตร์
(นางาสาวสุชัญญา ผิวตะศาสตร์)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

