ประกาศโรงพยาบาลท่าอุเทน
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลท่าอุเทน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติ ของบุคลากรทุกราย และเพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ บาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๓/๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพล
เรือน
ดังนั้น โรงพยาบาลท่าอุเทน จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าอุเทนทุกราย
ข้อ ๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลท่าอุเทน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
ข้อ ๓ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลท่าอุเทน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตามที่กาหนดไว้
ข้อ ๔ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลท่าอุเทนจะตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทาความ
เข้าใจกับบุคลากรอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติ มิให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อ ๕ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลท่าอุเทน จะมุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทา
ธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

( นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

Tha Uthen Hospital Announcemen
Protecting and Fighting Corruption
Fiscal year 2020
……………………………………………….………………..
Tha U Then Hospital To focus on anti-corruption as well as to support and encourage all levels of
people to be conscious in preventing and combating corruption in all forms. For transparency, there is a clear
and universal standard of conduct. It is a supervisor of all personnel and to make the administration effective
and good governance, which will make people confident. Faith and trust in government administration.
The intention of the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2550 (2007) and Section 3/1 of the
Administrative Act of 1991 and the amendment to the No. 5 BE 2002 and the Royal Decree on the rules and
methods of administration. Good Governance Act, 2003 Code of Ethics of Civil Servants
So Tha U Then Hospital has declared his intention to prevent and combat corruption. This is a
guideline for the following personnel.
1 This Notification applies to all staff of Tha U Then Hospital.
2 Personnel in Tha U Then Hospital will not be involved in corrupt corruption, whether direct or
indirect.
3 Personnel in Tha U Then Hospital do not neglect or ignore when you see the corruptions involved
with the agency. To inform the supervisor or the person in charge and cooperate in investigating the facts. If
you have any questions or concerns, consult your supervisor or the person responsible for monitoring
compliance with the Code.
4 Personnel in Tha U Then Hospital will be aware of the importance of publishing. Provide
knowledge and understanding to other personnel who must perform relevant duties, or may have an impact on
the organization. To deal with corruption.

-25 Personnel in Tha U Then Hospital is committed to creating and maintaining a cooperate culture
that adheres to corruption, and the giving or receiving of bribes. Whether it is done with any person or
transactions with the public or private sector.
From October 1, 2019, now onwards.
Announced on 29 September 2019

(Mr. Jukkapop Thanathanaiphat)
Director of Tha Uthen Hospital

