
 
              บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
ที่ ชม 0033.301/พิเศษ                                    วันที่    3  มกราคม 2566 
เร่ือง  ประกาศเจตนารมณ์การ ต่อต้านการทุจริตของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

ด้วย โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้จัดท าประกาศโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของ โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ท างาน และประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธ รรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรใน
สังกัดโรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาทุกคน มีจิตส านึกร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯและขออนุญาตให้
น าประกาศข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  และช่องทางอ่ืน ๆ
รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไป 
 

          
    (นายวีรภัทร สุวรรณวงศ์) 

                                      นักจัดการงานทั่วไป 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
        เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 -  เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลเผยแพร่ 

                 
   (นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา) 
       เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   
                                          อนุญาต 

                     
        (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 

                                      นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
                                           เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  



              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
ที ่ชม 0033.301/ว พิเศษ                                    วันที่  4   มกราคม 2566 
เร่ือง  ประกาศเจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติงาน 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน 

ด้วย โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้จัดท าประกาศ เรื่อง
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของ โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน และประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธ รรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการบริหารงาน ที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต อย่างมีธรรมา    ภิบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2566  และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกของหน่วยงาน นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ จึงขอแจ้งทุกท่านรับทราบประกาศตามท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                                                                               
 

      (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

อ าเภอแม่แจ่ม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ชื่อหน่วยงาน   : โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
วัน/เดือน/ป ี   :  4 มกราคม 2566 
หัวข้อ           : ขอเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

1. บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

2. ประกาศโรงพยาบาล : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

3.ประกาศโรงพยาบาล : ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.ประกาศโรงพยาบาล :เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

5. บันทึกข้อความ หนังสือเวียน : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

Linkภายนอก  : https://www.dvnhos.org/ 
หมายเหต.ุ................................................................................................................................................................................................. 
                   

                                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                 
 

                                    (นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา)                                                    (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
                      เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง                    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
                    วันที่....4.....เดือน........มกราคม............พ.ศ. 2566                 วันที่....4.....เดือน........มกราคม............พ.ศ. 2566                  

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
                                                                                 (นายศุภชัย นะท)ี 
                                                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
                                                             วันที่....4.....เดือน........มกราคม............พ.ศ. 2566                  
 

https://www.dvnhos.org/

