
 
  

                                                 บนัทึกขอความ 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศพัท 055-061079  ตอ 100  .     
ที ่  พล ๐6๓๒.301.1/14                            วันท่ี      ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔              .  

เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  เรื่องเดิม 
          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศเรื่องเจตนารมณตอตานการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให
บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมสรางสังคมกระทรวงสาธารณสุขไมทนตอการทุจริต รวมประพฤติ
ปฏิบัติตนตามคานิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันไดแก ซื่อสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได
โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่งที่ถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
รวมตานทุจริต” และกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพรเจตจำนง
สุจริต ตอตานการทุจริต และสั่งการหรืออนุมัตใิหนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารไปเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน นั้น   

  ขอพิจารณา 
  กลุมงานบริหารทั่วไป  ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตของผูบริหาร
หนวยงาน ภายใตแนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาดรวมตานทุจริต”( MOPH Zero Tolerance) 
ประจำป ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา 09.๓๐ น. ณ บริเวณหนาตึกกายภาพบำบัด 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

     ขอเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตของผูบริหารหนวยงาน 

ในวันเวลาดังกลาว หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตที่แนบมาพรอมนี้ และขอ
อนุญาตนำขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

 

          
                              ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 
 

   อนุมัต ิ/ เห็นชอบ / อนุญาต 
 
 

  
         
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

wbh
Typewritten text
(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 

ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจรติ  
“โรงพยาบาลวัดโบสถใสสะอาด รวมตานทุจริต” 
(MOPH Zero Tolerance) ประจำป ๒๕๖๔ 

************** 

ขาพเจา นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์ ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถในฐานะผูบริหารสูงสุด
ของโรงพยาบาลวัดโบสถขอประกาศและแสดงเจตนารมณวาจะทำหนาที่นำบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขใหยืดมั่นในสถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนหลักสำคัญมั่งคง ดำรงตนอยูดวยความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองปฏิบัติงานราชการอยางถูกตองชอบธรรม 
ไมกระทำการโกงแผนดิน ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ และไมใชตำแหนงหนาที่หาประโยชนบนความ
ทุกขยากของประชาชนและปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ ตามคานิยมในการบริหารงานอัน
ไดแก ซื่อสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่ง
ที่ถูกตองรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรฐัและจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัตตินตามรอยพระยุคลบาทสืบสาน พระราชปณิธาน              
รักษาตอยอดศาสตรของพระราชาผูทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวย
ความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงขางสจุริตชน เพ่ือความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชการอาณาจักรไทยสบืไป 

 
   ประกาศ ณ วันที่   23  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖4  
   

 

      
(นายสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 

 ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 



 

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .     

ที ่พล ๐6๓๒.301.1/15                                         วันท่ี   ๑    มีนาคม  ๒๕๖๔                          . 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บน website 

 ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศเรื่องเจตนารมณตอตานการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข
ใสสะอาด รวมตานทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหบุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมสรางสังคมกระทรวงสาธารณสุขไมทนตอการทุจริต รวมประพฤติปฏิบัติตนตามคานิยม
ในการบริหารงาน ๖ ประการอันไดแก ซื่อสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์
ของงาน กลาหาญทำในสิ่งที่ถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” และ
กำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพรเจตจำนงสุจริตและสั่งการหรือ
อนุมัติใหนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารไปเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน นั้น  

           ในการนี้  กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากร
ภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  
 

           
                                                 (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                   อนุญาต 
 
 

      
                                                
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 
 
 

 

wbh
Typewritten text
(นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



หลักฐานเชิงประจักษ EB ๑๖ 
ภาพถายการลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารสูงสุด 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ 256๔ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 256๔ เวลา 09.00 น. 
ณ หนาตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 

 

 



 
 

ภาพถายการติดเผยแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในที่เปดเผยใหทราบ 

 

 
 
 
       

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  ๑  มีนาคม 256๔ 
หัวขอ: ขออนุญาตเผยแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาดรวมตานทุจริต”( MOPH Zero 
Tolerance) ประจำป ๒๕๖๔   
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                             
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....1.... เดือน..มีนาคม.... พ.ศ..256๔...             วันที่...1...... เดือน....มีนาคม.... พ.ศ. ..256๔...... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


