
 
  

                                                 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑,1/318                     วันที ่    30 ธันวาคม ๒๕๖3 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  เรื่องเดิม 
          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากร
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต” และกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เจตจำนงสุจริต 
ต่อต้านการทุจริต และสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน นั้น   

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต” 
(Zero Tolerance) ในวันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย         

     ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน 

ในวันเวลาดังกล่าว หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้ และขอ
อนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 

                                           (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                        อนุมัติ / เห็นชอบ / อนุญาต 
  
 
                                         (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 

 

 
 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
 “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต”             

(Zero Tolerance) ประจำปี ๒๕๖๔ 
-------------------------------------- 

  ข้าพเจ้า นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศและ
แสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดีต่อ     
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความ 
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน     
ไม่ทนต่อการทุจริต และ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ     
อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 
กล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

  ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และ
ศาสตร์ของพระราชาผู ้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง    
มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

          ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขนัธ์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/35       วันที ่         17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บน website  
 ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข 
ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม
ในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์
ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” และ
กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เจตจำนงสุจริต และสั่งการหรือ
อนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น  

                     ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  

 
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
                                                                                                                                                                                           

 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๖ 
ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 1๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 
 

 
 
 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๖ 
ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 1๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

 
 
 

 
 
 



หลักฐานเชิงประจักษ์ EB ๑๖ 
ภาพถ่ายการลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 1๙ มกราคม 256๔ เวลา 1๓.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   
 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :        17  กุมภาพันธ์  256๔ 
หัวข้อ  :   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจ๓นารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ใสสะอาด ร่วมต้าน
การทุจริต” (Zero Tolerance) ประจำปี ๒๕๖๔    
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
         วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔           วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                       วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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