
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/81 วันที่     16  พฤศจิกายน  2564 
 

 

เรื่อง 
  

  โปรดลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ฯ 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  ความเป็นมา 
  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

  

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการด้าน ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข โดยแสดงเจตจ านงสุจริตและค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของผู้บริหารสูงสุด และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบ/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม และอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   อนุญาตเผยแพร่            
 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต  ในการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุและงบประมาณด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดย โรงพยาบาลหนองวัวซอ ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ และ รพ.สต.ในเขต 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ 

 
 



ประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นการทุจริต 
“โรงพยาบาลหนองวัวซอใสสะอาด รว่มต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้าพเจ้า นายปกรณ์  จารักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรโรงพยาบาลหนองวัวซอ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของ

ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารง

ตนอยู่ด้วยความมเีกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มจีิตส านึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะ

กระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของ

ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน 

ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใสมุ่งในผลสัมฤทธิ์ของ

งาน กล้าหาญท าในสิ่งท่ีถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัตตินตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณ

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด

ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเคียง

ข้างสุจริตชน เพื่อความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

( นายปกรณ์  จารักษ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  16  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT 22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน    
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
- ประกาศเจตจ านงสุจริต 
- กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต 
- ภาพถ่ายประกาศเจตจ านงสุจริต 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  16  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  16  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  16  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

 


