
 
 

                                                  บันทกึขอความ 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  โทร.056 786542-4 
ท่ี   พช ๐๐๓๒.301/ 9875                        วันท่ี   20  ธันวาคม  2562                  

เรื่อง  ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตผูบริหารและเผยแพร 

         บนเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

  เรื่องเดิม 
          ๑. ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศเรื่องเจตนารมณการตอตานการทุจริต 
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เพ่ือสรางสังคมกระทรวงสาธารณสุขใหไมทนตอการทุจริต สรางภาพลักษณท่ีดีแกกระทรวงสาธารณสุข รวม
ประพฤติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผนดินและคานิยมในการบริหารงาน ไดแก ซ่ือสัตย สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทําในสิ่งท่ีถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมเของเจาหนาท่ีของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขและกําหนดใหทุก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพรเจตนารมณและสั่งการหรืออนุมัติใหนําประกาศ
เจตนารมณของผูบริหารไปเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน นั้น   
  ขอพิจารณา 
  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต
ผูบริหาร เพ่ือขอความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ  และเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง  
                   ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และอนุมัติดําเนินกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณตอไป  
 

        

(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

  อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
 

(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 



 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/10102         วันท่ี      27  ธันวาคม  ๒๕๖2 

เร่ือง  ขออนญุาตเผยแพรประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต“  โรงพยาบาลวังโปง     

          ใสสะอาด รวมตานทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                   ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กําหนดใหหัวหนา
สวนราชการจะตองแสดงเจตนารมณการตอตานการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance)ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3” เพ่ือสรางสังคมกระทรวงสาธารณสุขไมทน
ตอการทุจริต สรางภาพลักษณท่ีดีแกกระทรวงสาธารณสุข รวมประพฤติตนตามนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินและคานิยมในการบริหารงาน ไดแก ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส มุงใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทําในสิ่งท่ีถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขและกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข EB ๑๕ หนวยงานจะตองแสดงหลักฐาน บันทึกขอความลงนามประกาศ
เจตนารมณของผูบริหารสูงสุด และสั่งการหรืออนุมัติใหนําประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตไป
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซต
หนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

         ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ
และลงนามในประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต“โรงพยาบาลวังโปง  รวมตานทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3” เสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตาม
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหผูเก่ียวของดําเนินการ
ตอไป 
 
 

(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

  อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 

(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต  
“โรงพยาบาลวังโปง  รวมตานทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------------------------- 

 
  ขาพเจา  นายศุภสิทธิ์  สุขี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง ในฐานะผูบริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลวังโปง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวา จะทําหนาท่ีนําบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ให
ยึดม่ันในสถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมา
อาชีพ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนหลักสําคัญม่ันคง ดํารงตนดวยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ปฏิบัติงานราชการอยาถูกตองและชอบธรรม ไมกระทําการโกงแผนดิน ไมทนตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ และไมใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชนบนความทุกขยากของประชาชน และปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มกําลังความสามารถ ตามคานิยมในการบริหารงาน อันไดแก ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทําในสิ่งท่ีถูกตอง ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  

  ขาพเจาขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช
ปณิธานรักษาตอยอดศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงขางสุจริตชน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

    ประกาศ ณ วันท่ี    26  ธันวาคม      พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
 
            ( นายศุภสิทธิ์  สุขี ) 

      นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
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