
     บันทึกข้อความ 

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

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่อง
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม ๖ ประการ และขอให้ประกาศเผยแพร่ทาง Web Site ของ
หน่วยงานและสื่อช่องทางอ่ืน ๆ 
 

  ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
และประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
๑. ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค์ ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ลงนามในประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
๓. ลงนามในเอกสารถึงหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด เพ่ือเผยแพร่ประกาศฯ 
๔. อนุมัติให้เผยแพร่ประกาศฯ บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 
 อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

 อนุมัติ / ลงนามแล้ว 
 

เอกรินทร์  อุ่นอบ 
 (นายเอกรินทร์  อุ่นอบ) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 
ประกาศเจตนารมณ์การตอ่ตา้นการทจุรติ 

“โรงพยาบาลเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์ไมท่นต่อการทจุรติ” 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------- 
 
  ข้าพเจ้า นายเอกรินทร์  อุ่นอบ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว และคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากร       
ในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า  
ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์
ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ 
อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ 
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
  และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์       
สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

 เอกรินทร์  อุ่นอบ 
 (นายเอกรินทร์  อุ่นอบ) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ 
............................................................... 

 
  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และ
ได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธ ารงไว้ซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากร
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละและประหยัด 

๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นมิตร 

๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระท าการใดๆ ให้เป็นที่
เสื่อมเสียชื่อเสียง 

๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้
อย่างเต็มก าลังความสามารถต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม
และให้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง 

๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาท การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

  เอกรินทร์  อุ่นอบ 
(นายเอกรินทร์  อุ่นอบ) 

 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 ่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  เรื่องเดมิ 
  ตามที่  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตส านึก           
คนสาธารณสุขไม่โกง ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓           
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือสนองรับนโยบายรัฐบาล และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปแล้วนั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  ในการนี้  โรงพยาบาลเก้าเลี้ ยว ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือขอน าขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาล-      
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ บนเว็บไซด์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 อนุญาต 
 

เอกรินทร์  อุ่นอบ 
 (นายเอกรินทร์  อุ่นอบ) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในราชการภมูภิาค 

โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 
ตามประกาศส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่านเวบ็ไซดข์องหนว่ยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส าหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นภูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซดข์องหนว่ยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
รายละเอียดข้อมูล  - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ทนต่อ
การทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

- มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ........................................................................................................................................... ................................ 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

วันที่.................................................. 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
เอกรินทร์  อุ่นอบ 

(นายเอกรินทร์  อุ่นอบ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

วันที่.................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

ทรงยศ  แจ่มสอน 
(นายทรงยศ  แจ่มสอน) 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่.................................................. 

 
 ส าเนาถูกต้อง 

อลงกรณ์  วจีสัจจะ 
(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



ภาพถ่ายการประกาศเจตจ านงสจุริตของผูบ้ริหาร 
โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว  จงัหวดันครสวรรค์ 

วนัที ่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



ภาพถ่ายการประกาศเจตจ านงสจุริตของผูบ้ริหาร 
โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว  จงัหวดันครสวรรค์ 

วนัที ่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

 

ส าเนาถูกต้อง 
อลงกรณ์  วจีสัจจะ 

(นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 


