บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนภาลัย สานักงานสาธารณจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๑2๑2
ที่ สส ๐๐๓๒.301 / 28
วันที่
9 ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประกาศเจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารในการต่อต้านการทุจริตและการสื่อสารจริยธรรม
ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ
เรียน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนภาลัย / หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน / หัวหน้าตึก ทุกท่าน
ด้วยส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้มี ก ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้
บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๖๐ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ ภายใต้แผนงาน: บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบ โครงการ : โครงการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสแบบบูร ณาการ กิ จ กรรม :
เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
ในการนี้ เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand” ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖4) และวิสัยทัศน์ : “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ” ตามแผนแม่บทการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
โรงพยาบาลนภาลัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์ สุคนธมาน ชั้น 2 กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป อาคารชม-อ้น อุ่นสุวรรณ โรงพยาบาลนภาลัย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุ จ ริต
ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ โดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเดชา มีสขุ )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย

(ร่าง)
กาหนดการประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
และการสื่อสารจริยธรรมทีแ่ สดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ
วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมพิพัฒน์ สุคนธมาน ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารชม-อ้น อุ่นสุวรรณ โรงพยาบาลนภาลัย
.....................................
เวลา ๑๓.๓๐ น.

- ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท่ ุกคนพร้อมกันบริเวณพิธี

เวลา ๑๓.๔๐ น.

- ผู้บริหารกล่าวนาปฏิญาณการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- ผู้บริหารกล่าวนาการประกาศนโยบายด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
ความโปร่งใส และการใช้ดุลพินิจ ในมาตรการป้องกันความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- ร่วมถ่ายภาพ โดยแสดงสัญลักษณ์กามือขวาวางทีบ่ ริเวณหัวใจ (ตามภาพ)

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เสร็จสิ้นพิธี
………………………………………………………….
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ส่วนราชการ โรงพยาบาลนภาลัย สานักงานสาธารณจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๑2๑2
ที่ สส ๐๐๓๒.301 / พิเศษ
วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประกาศเจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารในการต่อต้านการทุจริตและการสื่อสารจริยธรรม
ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลนภาลัย
1.ต้นเรื่อง
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้บรรลุ
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น ITA ร้ อ ยละ ๙๐ ภายใต้ แ ผนงาน: บู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ กิจกรรม : เสริมสร้างพฤติกรรม
จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
2.ข้อพิจารณา
ในการนี้ เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand” ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖4) และวิสัยทัศน์ : “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ” ตามแผนแม่บทการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เห็น
ควรดาเนินการประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ในวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา 14.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุมพิพัฒน์ สุคนธมาน ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารชม-อ้น อุ่นสุวรรณ โรงพยาบาลนภาลัย
๓.ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ โปรดลงนามในบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

