
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ทีบ่ร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/       วันที ่  ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๒                 . 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง   

ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence  
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     EB๑๕
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ซ่ึงได้จัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในเอกสาร และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
  
  
 
              (นายดนัย  แป้นทอง) 
                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
                                     
 
 
                       (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
                   นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
  



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชกา    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ที ่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/                          วันที ่         กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒                      . 

เร่ือง  ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ EB ๑๕  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณชน  ซึ่งเจตจ านงดังกล่าวได้จัดท าประกาศเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือ
นี ้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสาร และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่อไป  
         

 
                (นายดนัย  แป้นทอง) 
                               นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
 
 
              อนุญาต 
 
 
                 (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
       นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบตัิหน้าท่ี 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เร่ือง  แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 
 ____________________________________  

  เพื่อให้การบริหารราชการโรงพยาบาลกระสัง  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน โดยยึดมั่น
ในประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ด าเนินงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มุ่งให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงตนอยู่ด้วยความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ถูกต้อง เน้นการพัฒนาและยกระดับการท างานของบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลกระสัง เพื่อการบริหาราชการและการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส  มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 
 ๒. มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับ มีคุณธรรมอันพึ่งประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง     มีวินัย สุจริต 
จิตอาสา ท างานบนพ้ืนฐานคุณภาพคู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส่และตรวจสอบได้  
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล 
 ๔. ปลุกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์
ส่วนรวม ออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีการลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐาน
หลักนิติธรรม 
 ๖. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  
            /๗. มุ่งมั่นบริหาร... 
 
 
 



 
 
 
 
๗. มุ่งมั่นบริหารงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
พันธะกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
        
    ประกาศ   ณ  วันท่ี          เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
          
 

          (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กลุ) 
      นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัตหิน้าท่ี 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง 
วันเดือนปี: ๒๒มีนาคม ๒๕๖๒ 
หัวข้อ : แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในหารบริหารงาน(EB15) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- ประกาศโรงพยาบาลกระสังเรื่อง  แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน 
 
Linkภายนอก: ไม่มี  
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 

           พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

        (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล)   

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                ชัยยงค์  บุญสอน 

             (นายชัยยงค์  บุญสอน)   

         ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

  วันที่ ๒๑มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                  ดนัย   แป้นทอง 

               (นายดนัย  แป้นทอง)   

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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