
 
บันทึกข้อตกลง 

ว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม “ประกาศเจตจ านงสุจริต โรงพยาบาลล้ี” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระหว่าง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล้ี 

กับ  
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลล้ี หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลล้ี  

*********** 
  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ท าขึ้นระหว่าง นายเผ่าพงศ์ สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้   กับ 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลี้/หัวหน้ากลุ่มงาน ในสังกัดโรงพยาบาลลี้  เพ่ือให้ความร่วมมือถือปฏิบัติตาม 
“ประกาศเจตจ านงสุจริต” ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  ในการให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมา   
ภิบาล รวมทั้งการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม ตามค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) โดยเน้นการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

  ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
และมาตรการ ๓ ป. ๑ค. ในการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยเน้นผู้น าหน่วยงานเป็นต้นแบบ ผู้บริหาร ให้ความส าคัญและแสดงความตั้งใจหรือให้ค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่ได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียหรือ
สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสมากข้ึน ผ่านการก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

  ข้อ ๒ ลักษณะการถือปฏิบัติ 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้/ คณะกรรมการทีมน า/ คณะกรรมการบริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ทุก
คน ปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นส าคัญ และด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง ครอบคลุมแนวนโยบาย ๕ ด้าน ได้แก่ 
  ๑.ด้านความโปร่งใส (Transparency) คือ การให้ เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลขององค์กร/ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานและแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๒.ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) คือ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความพร้อมที่จะรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  ๓.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free index) คือ การท าให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือ
ประโยชน์หรือรับสินบนอื่นใด 
         /๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 
 



  ๔.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) คือ การสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 
ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  ๕.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

  ข้อ ๓ การลงนามถือปฏิบัติ 
  เพ่ือแสดงเจตนาและความตั้งใจในการถือปฏิบัติตาม “ประกาศเจตจ านงสุจริต” โดยด าเนินการตาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงนาม                                   
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

ลงนาม                         
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

 

ลงนาม             
(นางพรวิไล อารยพิทยา) 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

ห้วหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ลงนาม             
(นายประเวทย์ สุทธิไชยากุล) 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

ลงนาม             
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์/ประกันสุขภาพ/สารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

 

ลงนาม                   
(นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

 

ลงนาม                        
(นางจตุพร สุขจีน) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและปฐมภูมิ 

 

ลงนาม               
(นายศุภฤกษ์ อินต๊ะขวา) 

นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

ลงนาม               
(นางสุภาวดี ภู่ทอง) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย 

ลงนาม                
(นางสาวปรียานุช พุฒตาล) 

นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

  



ลงนาม                       
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง 

ลงนาม                
(นายคงกฤ ถูกแผน) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เจ้าหน้าคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ลงนาม               
(นางศิริพร ปาระมะ) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 

ลงนาม                 
(นางสาวณัฐณพิน ติ๊บแก้ว) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หัวหน้างานผู้ป่วยคลอด 

ลงนาม                    
(นางสังวาลย์ ชุมภูเทพ) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง 

ลงนาม                 
(นางนิจญา อัมพรพิศ) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย 

ลงนาม                 
(นางสายฝน ทรงหงษา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างาน COC 

 

ลงนาม                
(นางพิกุล มนัสวนิช) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างาน ARV/HIV 

 

ลงนาม             
(นางสาวชนัชฌา ปะละ) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานหน่วยฟอกไต 

 

ลงนาม              
(นางสาวสิรินาถ ค าใจหนัก) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หัวหน้างานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ 

ลงนาม                  
(นางเรณู แบนสุภา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ลงนาม                  
(นายไพรัตน์ ติ๊บแก้ว) 

นายช่างเทคนิคช านาญการ 
หัวหน้างานซ่อมบ ารุง 

ลงนาม              
(นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้างานห้องผู้ป่วยจิตเวช 

 

 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม “ประกาศเจตจ านงสุจริต โรงพยาบาลลี้” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



 

นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ผอก.รพ.ลี ้น าคณะบริหารร่วมประกาศและลงนามต่อต้านการทุจริต 
และหัวหน้าบริการบรรยายเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและ กม ที่เกี่ยวข้อง 

20 มีนาคม 2562 

 

นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ผอก.รพ.ลี ้น าคณะบริหารร่วมประกาศและลงนามต่อต้านการทุจริต 
และหัวหน้าบริการบรรยายเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและ กม ที่เกี่ยวข้อง 

20 มีนาคม 2562 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ผอก.รพ.ลี ้น าคณะบริหารร่วมประกาศและลงนามต่อต้านการทุจริต 
และหัวหน้าบริการบรรยายเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและ กม ที่เกี่ยวข้อง 

20 มีนาคม 2562 
 

 

 

 

 

 



               

นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ผอก.รพ.ลี ้น าคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศและลงนามตอ่ต้านการทุจริต 
และให้เจ้าหน้าที่ยึดค่านิยม พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา 

26 ธันวาคม 2562 
 

 



 

 

นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ผอก.รพ.ลี ้น าคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศและลงนามตอ่ต้านการทุจริต 
และให้เจ้าหน้าที่ยึดค่านิยม พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา 

26 ธันวาคม 2562 
 

 
 
 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 มกราคม 2563 
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่การด าเนินการเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์  โรงพยาบาลลี้ ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” และให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นค่านิยม “พเอพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”  บน website โรงพยาบาลลี้ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีประมาณ พ.ศ.2561 (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
62   และตามค าสั่งโรงพยาบาลลี้ที่ 119/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ในการนี้เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
2561 ที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ และให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่แล้ว   
 ในปีงบประมาณ 2563  ทางคณะกรรมการ ฯ ได้มีการด าเนินการบูรณาการกับคณะกรรมการโรงพยาบาล
คุณธรรม  ดังนั้นจึงขออนุมัติการเผยแพร่ และแสดงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตดังนี้คือ 

1. ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลลี้ ไม่ทนต่อการทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance)” ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

2. ขออนุมัติเผยแพร่การท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม “ประกาศจ านงสุจริต 
โรงพยาบาลลี้ ประจ าปี 2562 ระหว่างผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ กับคณะกรรมกรรมการบริหาร, 
หัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลลี้ 
เพ่ือให้การด าเนินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้อง

ตามหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ กลุ่มงานการจัดการทั่วไปจึงขออนุมัติเผยแพร่บน 
website โรงพยาบาลลี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

             
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
อนุมัติ 

 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 
 
 
 
 



 


