
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /2                                วันท่ี   3 ตุลาคม 2565 

เรื่อง  ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ประจําป 2566 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน
เขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ซ่ึงในแบบ
ประเมินกําหนดใหผูบริหารของหนวยงาน กําหนดนโยบายมาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนไดเล็งเห็นความสําคัญ และนําแนวทางการประเมิน
ดังกลาวมาเปนนโยบายสําคัญ เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
  ในการนี้ โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จึงขออนุมัติจัดทําประกาศเจตจํานงสุจริตโรงพยาบาลนิคม
น้ําอูน และขออนุมัตินําประกาศเผยแพรท่ีหนาเว็บไซต โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน และประชาสัมพันธใหบุคลากร
ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ ฯ รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

-  อนุมัติ         
     
 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                  นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 



  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
เรื่อง การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
……………………………………………………………………….. 

 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) เม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  และใหความเห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) สูการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและปองกันปราบปรามการทุจิตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติดานทุจริต (Zero Tolerance  &  Clean 
Thailand)” รวมกันตอไป และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไว  
ท้ังจากภายในหนวยงานและจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหนวยงาน 
  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจึงขอประกาศแสดงเจตจํานงท่ีจะบริหารดวยความซ่ือสัตยสุจริตมี
คุณธรรม  มีความโปรงใส  ปราศจากการทุจริต และพรอมท่ีจะไดรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาตาม
เจตจํานงท้ังตอเจาหนาท่ีภายในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน  ดังนี้ 
  ขอ  1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอ
เจาหนาท่ีในหนวยงานและสาธารณชนภายนอกหนวยงาน 

เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจ  หรือคําม่ันท่ีจะปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต   มี
คุณธรรม   จริยธรรม   มีความโปรงใส  ปราศจากการทุจริต   และพรอมท่ีนะไดรับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจํานงท่ีไดแสดงไว 
  ขอ 2 นโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
  กําหนดนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐ   เพ่ือใหผูบริหารงาน  และพนักงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนมุงม่ันพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 6 ดาน  ดังนี้ 
  2.1  ดานความโปรงใส   
  ปฏิบัติราชการ    ดวยความโปรงใส    ตรวจสอบได   โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต  ถูกตอง 
เท่ียงธรรม  การมีสวนรวม  เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  มติ  อยางเครงครัด    
  2.2  ดานความพรอมรับผิด   

ผูบริหารและพนักงานมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ   
มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน  และพรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

2.3  ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
สงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานดวยความสุจริต ยึดม่ันความสุจริตเปนธรรม 

ถูกตองตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด  ไมถือปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนผลประโยชนทับซอน ไมใชตําแหนงหนาท่ี
ไปในทางท่ีผิด สรางองคกรใหปลอดจากการทุจริตอยางยั่งยืน 

 



 
 

  2.4  ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร   
  สรางวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหผูบริหารและพนักงานไมทนตอการทุจริต และเกรงกลัวตอการ
ทุจริต  จนกอใหเกิดวัฒนธรรมในการตอตานการไมยอมรับการทุจริต  ยึดหลักความถูกตอง  สุจริต  โปรงใส 
และเปนธรรมปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรและแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
  2.5  ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน   

ปฏิบัติงานตามระเบียบ   กฎหมาย    มาตรฐาน   ยึดหลักความถูกตอง   เปนธรรม   เทา
เทียมไมเลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหนวยงานเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลมุงเนนการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  มติ  
ดวยความสุจริต  โปรงใสและเปนธรรมบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยยึดหลักคุณธรรม  
  2.6  ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน  
  สื่อสารประชาสัมพันธถายทอดนโยบายตางๆ รวมถึงนโยบายท้ัง  5 ดานขางตนนี้ใหผูบริหาร 
และพนักงานเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน   โดยวิธีการ  ชองทางการสื่อสารตาง ๆ  และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางแทจริง 
    

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    3    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
     

 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                  นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 



  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 เรื่อง ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต  

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนใสสะอาด รวมตานทุจริต 
ปงบประมาณ 2566 

……………………………………………………………………….. 
 

  ขาพเจา วิษณุ  เกตุรุน ในฐานะผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ขอประกาศและ
แสดงเจตนารมณวา จะซ่ือตรงจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองคในพระบรมราชจักรีวงศ จะ
เปนคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพดวยความซ่ือสัตย สุจริตเปนหลักสําคัญม่ันคง ดํารงตน
อยูดวยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ไมกระทําการโกงแผนดิน ไมทน
ตอการทุจริต หรือใชตําแหนงหนาท่ีหากินบนความทุกขยากของประชาชน และทําหนาท่ีนําบุคลากร
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ยึดหลักธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนสวน
รวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข 

ขาพเจาขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร               
ของพระราชาผูทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยความเพียรอันบริสุทธิ์                    
สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงขางสุจริตชน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
    
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    3    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
                 

             ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
      นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 

    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 



 
รูปภาพประกอบการประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต  

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนใสสะอาด รวมตานทุจริต 
ปงบประมาณ 2566 

วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 ณ หองประชุมเล็ก โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 

 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
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ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2565.......                   
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