
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลนครชัยศรี                 

ที ่ นฐ 0032.9/301/ -                          วันที่   10  มกราคม 2565             .   

เรื่อง  การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต       . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 
  1.เรื่องเดิม 
    ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance )” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน 
ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข ตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะต้องแสดงเจตจ านงสุจริตและค ามั่นว่า     
จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น 
    2.ข้อเท็จจริง 
    โรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็น
หน่วยงานเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จึงต้องมีการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไป
ตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดังกล่าว  
  3.ระเบียบ/กฎหมาย 

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา

ข้าราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา ๕๔ ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และ
มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

มาตรา ๖๐ ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๒) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง 

กรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 
    3.2 มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2565 
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4.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 
    โรงพยาบาลนครชัยศรี จึงต้องมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตดังกล่าว เพ่ือเป็น
ด าเนินตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และมติคณะรัฐมนตรี  ในการสร้างสังคมของโรงพยาบาลนครชัยศรี
และกลุ่มงานในสังกัด ให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม 
      1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
   2. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนครชัยศรี 
   3. ประกาศเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 
      (นายปติภัทร  สายทอง) 

       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

      เห็นชอบ/ลงนามแล้ว 
 

 
            (นายนเรศ  มณีเทศ)     
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลนครชัยศรี                 

ที ่ นฐ 0032.3/301/45                           วันที่   10  มกราคม 2565             .   

เรื่อง  ขอส่งประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต       . 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

ด้วย โรงพยาบาลนครชัยศรี  ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance )” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือสร้าง
สังคมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการในสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตาม
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  ตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานจะต้องแสดงเจตจ านงสุจริตและค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   

    โรงพยาบาลนครชัยศรี จึงขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance )” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และขอให้ท่านเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกลุ่มงานของท่านทราบโดยทั่วกันทุกช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

 

 
               (นายนเรศ  มณีเทศ)                        
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  

“กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance )”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

****************************** 

  ข้ าพเจ้ า  นายนเรศ  มณี เทศ   ในฐานะผู้ บริหารสู งสุ ดของ โรงพยาบาลนครชัยศรี                   
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้ยึดมั่น
ในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญอันมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม   ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

     และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร     
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

     ประกาศ ณ วันที่  10  มกราคม พ.ศ. 2565  

 

                          

                                                                  (นายนเรศ  มณีเทศ) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี   

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลนครชัยศรี 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม                     . 
วัน/เดือน/ปี :      10   มกราคม  2565                                                                           . 

  หัวข้อ: การประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม 
ประจ าปี 2565                                                                                                        . 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 
2565                                                                                                        . 

2. ภาพประกอบกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านทุจริตโรงพยาบาลนครชัยศรี 

  Linkภายนอก:    ไม่มี                                                                                                  .    
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 (นายนเรศ  มณีเทศ) (นายปติภัทร   สายทอง) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 
วันที่   10   เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 วันที่   10   เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นางสาวสุนีรัตน ์ เปียถนอม) 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

วันที่   10   เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 



 


