
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 

“ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS 6 Zero Tolerance) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
---------------------------------------- 

 ข้าพเจ้า นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญอย่างมั่นคง จะดำรง
ตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง
ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉย ไม่ทนต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ คำนึง                 
ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ จะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ 
ด้วยความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ยึดมั่นปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์                     
ทางราชการ สร้างสังคม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ที ่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่                 
“ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS 6 Zero Tolerance)” 

 และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสารพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ขอบพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความเพียร             
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของชีวิต และราชอาณาจักรไทยสืบไป 

              ประกาศ  ณ  วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายเชาวลิต  นาคสวัสดิ์) 
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

  



 
ประกาศเจตนารมณ์ 

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
---------------------------------------- 

 ข้าพเจ้า นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที ่ 6 ทุกคนว่า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่ 6 เป็นหน่วยงานที ่ผู ้บริหาร เจ้าหน้าที่                         
และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) โดยมุ่งมั่นสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่                   
ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างอัตโนมัติ 
โดยคำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก มีจิตสาธารณะปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อ่ืนใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว ้นแต่การรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื ่นใด  โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวน                            
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม                 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้อง                  
อย่างเคร่งครัด เพื ่อให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่                          
“ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS 6 Zero Tolerance)”   

              ประกาศ  ณ  วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายเชาวลิต  นาคสวัสดิ์) 
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 

 

 

 



 
 

รายช่ือบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  
(HSS 6 Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของข  วัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ลงวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเชาวลิต  นาคสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6  

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

2 นางสาวจิรัชยา  สารสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

3 นางสุดารัตน์  งามสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

4 นางสาวชมพูนุท  พวงแก้ว นักวิชาการเงินและและบัญชี  

5 นายพิสิทธิ์  ภาณุมาศภิญโญ นักวิชาการพัสดุ  

6 นายสุขประเสริฐ  ทานกระโทก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

7 นางกรองแก้ว  นิลใน พนักงานธุรการ ส4  

8 นายเฉลา  ศุภสุข ช่างฝีมือโรงงาน ช4  

9 นายจอมขวัญ  ปรีศิริ ปฏิบัติงานขับรถยนต์  

10 นายอภิวัฒน์  พันธุ์ชื่น ปฏิบัติงานขับรถยนต์  

11 นางจำเริญ  เชื้อศิริ ปฏิบัติงานทำความสะอาด  

12 นายเผ่า  จันทร์ใส ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  

13 นายวรชาติ  เชื้อศิริ ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

14 นางเพ็ญวิภา  นิลเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

15 นางสาววาริศา  บุญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

16 นายอภิชาติ  สบายใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

17 นายพิชิตพร  นิลใน นายช่างเทคนิคอาวุโส  

18 นายบุญธรรม  เพิ่มทรัพย์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  

19 นายเพ็ชร  อินพุ่ม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  

20 นายรัธพล  เรืองแจ้ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  

21 นายกีรติกร  ศุภรัตน์ศิริ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  

22 นายต้นศักดิ์  คงพ่วง ช่างฝีมือโรงงาน ช4  

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

23 นายนริศ  วงศ์ถาติ๊บ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ  

24 นายธรรมพจน์  คงอ่ำ นายช่างเทคนิคอาวุโส  

25 นายประมวล  วะราหะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  

26 นายประสิทธิ์  บุญจ่าย นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

27 นางสาวชนิดา  ศิริสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

28 นางสาวเด่นดวง  วงค์เรณู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

29 นางสาวศรัณย์รัฐ  สุวรรณมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญจิรา  มีบุ นิติกร  

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

31 นายรณภูมิ  เพชรรัตน์ วิศวกรปฏิบัติการ  

32 นายไชยวัฒน์  พงษ์พิสิฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

33 นายอานันท์  ธนภัทรวาทิน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  

 


