
     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  ต้นเรื่อง  
ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง
เป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการ
ประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ (๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดย
ใน EB๑๗ ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
 

  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
เพ่ือป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เห็นควรมีการก าหนด

มาตรการแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
๑. ลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
๒. ลงนามในหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
๓. อนุญาตให้น าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 
 
(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

อนุมัติ / ลงนามแล้ว 
 

 
 
  (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 



     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

  ตามที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดท าคู่มือการก าหนดการป้องกัน
การรับสินบน ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นั้น  

          ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ขอเผยแพร่คู่มือการก าหนดการ
ป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ทั้งนี้รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถเรียกดูเอกสารได้ที่ 
https://www.klhos.go.th 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 

 
  (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ ์ วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

............................................................... 
 
  เ พ่ือเป็นการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ ยว         
จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น การรับสินบนทุก
รูปแบบ 

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือการใด ๆ อันมิชอบ

ต่อหน้าที่และกฎหมาย 
๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน 

โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
๗. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 
๘. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
๙. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการรับสินบนใน

หน่วยงาน หากพบว่ามีการรับสินบน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทันที 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 

  (นางจิตพร  จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 
 
 ส าเนาถูกต้อง 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โทร. ๐-๕๖๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
  เรื่องเดมิ 
  ตามท่ี โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และคู่มือการ
ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์     
ไปแล้วนั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  ในการนี้ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และคู่มือการ
ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แนบ
มาพร้อมนี้ เพ่ือขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และคู่มือการก าหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  บนเว็บไซด์
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

อนุญาต 
 

 
 
  (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในราชการภมูภิาค 

โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 
ตามประกาศส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่านเวบ็ไซดข์องหนว่ยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นภูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซดข์องหนว่ยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ : ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
รายละเอียดข้อมูล  - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
                        จังหวัดนครสวรรค์ 

- คู่มือการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
  ตามรายละเอียดแนบ 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 
 

 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 
า 

(นางจิตพร  จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 


