
บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230    
ที ่ นว 0032.301/พิเศษ   วันที่    1   มีนาคม  2564 
เรื่อง    ลงนามประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

1. ความเป็นมา 
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินคุณธรรมความ

โปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ    (Integrity and Transparency  Assessment : ITA)  การประเมินตนเอง 
EB 16 หน่วยงานต้องด าเนินการ ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ขอเผยแพร่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนทราบ ทุจริต  
(Kaoleaw Hospital Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือสร้าง สังคมโรงพยาบาล
เก้าเลี้ยวให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวร่วมประพฤติปฏิบัติ ตนตาม
นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน และค่านิยมในการบริหาร ได้แก่  ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และจรรยาส านักงาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว    

2. ข้อพิจารณา  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท า  ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ขอเผยแพร่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อ
สาธารณชนทราบ ทุจริต  (Kaoleaw Hospital Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ดัง
รายละเอียด 

3. ข้อเสนอ 
 1. จึงเรียนมาเพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 2. อนุมัติให้น าประกาศตามข้อ 1 ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
  จึงเรียนมาให้โปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศและขอเผยแพร่
ในเว็บไซด์โรงพยาบาลฯ ให้ทราบทั่วกัน 

 

                                                                     (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
                                                              นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                    หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                          เห็นชอบ,ลงนามแล้ว 
 
  
                    (นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 

นายแพทย์ช านาญการรักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 



     บันทึกข้อความ 

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

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ         วันที ่   10  มีนาคม  ๒๕๖4  

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว” 

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
 

  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ    (Integrity and Transparency  Assessment : ITA)  การประเมินตนเอง 
EB 16 หน่วยงานต้องด าเนินการ ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ขอเผยแพร่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนทราบ ทุจริต  
(Kaoleaw Hospital Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือสร้าง สังคมโรงพยาบาลเก้า
เลี้ยวให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวร่วมประพฤติปฏิบัติ ตนตามนโยบาย
บริหารราชการแผ่นดิน และค่านิยมในการบริหาร ได้แก่  ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
จรรยาส านักงาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว   

ในการนี้  โดยผู้บริหารสูงสุด นายวศิน ทองทรงกฤษณ์ นายแพทย์ช านาญการ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 
2 /2564 และเพ่ือเป็นการเผยแพร่เจตจ านงดังกล่าว  จึงขอเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลเก้า
เลี้ยว ทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารได้แนบประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าวแนบ
มาพร้อมหนังสือนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

    
 

  เอกรินทร์  อุ่นอบ 
         (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 
 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว                                               
 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  1 มีนาคม  ๒๕๖4 
 
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว” 
 
รายละเอียดข้อมูล  - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว” 
 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

มาริสา เขียวสด 
 (นางสาวมาริสา เขียวสด) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่ 1  มีนาคม   2564 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 
จิตพร  จันทยา 

า(นางจิตพร  จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖4 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ทรงยศ  แจ่มสอน 
 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖4 

 
 
 


