
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแม่ทะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โทร.๐๕๔๒89184   
ที่  ลป ๐๐๓๒.๓01/87      วันที ่ 15 ธันวาคม 2563   
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

  เรื่องเดิม 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดม้ีประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต   “กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวง
สาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม ในการบริหารงาน 6 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH of Conduct) ตามวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุกใสสะอาด ร่วม
ต้านทุจริต” นั้น 

ข้อพิจารณา 
เพื่อให้การด าเนินการของโรงพยาบาลแม่ทะ บรรลุตามวตัถุประสงคด์ังกล่าว จึงได้จดัท าประกาศ เรื่อง  

เจตจ านงสจุริตของผู้บริการสูงสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564  นั้น 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการ 
1. ลงนามในประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. อนุญาตให้น าประกาศเรื่อง เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสดุ ในข้อ 1 ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ

หน่วยงาน (WWW.maethahospital.com) และน าส่งข้อมลูเข้าระบบ MITAS เพื่อแสดงหลักฐาน
เชิงประจักษ์ EB 16 

 
 

                 
 
             (นายสมควร  จินะการ) 
                                  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

 ทราบ/อนุญาต  

 

                                   (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ    
   

 
 
 



 
แบบฟอร  มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ่ือง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  .........โรงพยาบาลแม่ทะ  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง...................................................... 
วัน/เดือน/ป ี   :  ………15 ธันวาคม 2563…………………………………………….. 

 
      หวัข ้อ :   เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  
           

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
 (นายสมควร  จินะการ)                                     (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

       วันที่.....15...เด ือน....ธ.ค......พ.ศ…25๖3…                      วันที่.....15...เด ือน......ธ.ค......พ.ศ…25๖3…              
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

       วันที่.....15...เด ือน......ธ.ค......พ.ศ…25๖3…    
    

 
 



 
 

ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
“โรงพยาบาลแม่ทะ ใสสะอาด ไม่ทนต่อการทุจริต 

(MOPH Zero Tolerance)” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
*********************** 

ข้าพเจ้า  นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ   ในฐานะ 
ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลแม่ทะ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า  ขอท าหน้าท่ีน า
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จะ
เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติดีปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นหลักส าคัญ
มั่นคง  ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน  ไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน   และปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่  ซื่อสัตย์ สามัคคี  มี
ความรับผิดชอบ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  กล้าหาญท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  
รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข  (MOPH Code of Conduct)  
  และขอถวายสัจวาจาว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  สืบสาน
พระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงข้างสุจริตชน  เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

                                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
             (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 


