
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
……………………………………………. 

 
ข้าพเจ้า  นายสุขประเสริฐ  ทับสี  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าท่ีน า
บุคลากร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์ในบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ี
ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์บนความทุกข์ยาก
ของประชาชน และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อัน
ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Zero 
tolerance)  

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอบพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระ
ปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

   ประกาศ ณ วันท่ี ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  

                           

    
                                (นายสุขประเสริฐ      ทับสี)  
                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                             สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 

 

 



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2563  
“กระทรวงสาธารณสุข  ไม่ทนต่อการทุจริต  MOPH Zero tolerance” และแผนแม่บทขับเคล่ือนคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดตัวชี้วัดการ
ประเมินความพร้อมรับผิด โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และ
ปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานอย่างมีเป้าหมายท่ีเป็นธรรม นั้น 
 ส านักงานสาธารณสุขจึงหวัดขอนแก่น ได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ” และประกาศปฏิญญาส่งเสริม
คุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพื่อส่ือสารให้บุคลากรในสังกัด 
และประชาชนได้รับรู้ เข้าใจเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของหน่วยงาน 

บัดนี้ ได้ เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และคณะเจ้าหน้าท่ี  ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม  
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

 
ข้าพเจ้า .....................................................................(กลา่วช่ือ ต าแหน่งตนเอง) 

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซ่ือตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราช
จักรีวงศ์จะเป็นคนดีมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่หาประโยชน์ใด ๆ ในหน่วยงาน 

จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ จะบริหารงานตามหลักค่านิยม 6 ประการ อันได้แก่
ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์งาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง 
รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code 
of Conduct) 

และข้าพเจ้าขอให้สัจจะวาจาว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์    สืบ
สานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเจตารมณ์ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน 

วนัท่ี ๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓  ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านเขากลิง้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero tolerance) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี.. ๗...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี.. ๗...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี.. ๗...เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 


