
  

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง  จังหวดัเพชรบูรณ์ โทร.056 758224-6 

ที่ พช ๐๐๓3.301/10801                            วันที ่ 24  ธันวาคม   ๒๕๖5 

  เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิ  
          มนุษยชน และศักดิ์ศรี ของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

                ตามท่ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง จะจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาพรัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment :MOPH ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕'๖๖ Assessment :MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำแบบวัดการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์นั้น 

                  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบวัด 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT ) MOIT 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT ๒๑ จึงขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ 
 

 
(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

        อนุมัต/ิลงนามแล้ว 
 
   
 
           (นายจีรยุทธ ใจเขียนดี )                                       
นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    
 



 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“โรงพยาบาลวังโป่ง  ร่วมต้านทุจริต” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
-------------------------------------- 

 
  ข้าพเจ้า  นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง ขอประกาศและแสดง
เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอัน
ได้แก่ ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง  ดำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติงานราชการอย่าถูกต้องและชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่
ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข 
  ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช
ปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

    ประกาศ ณ วันที่   26  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  
 
                                                    (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
            นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
 
                                    
 
 
 
 
 
       



 
 
 
 
 

    ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานโรงพยาบาลวังโป่ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

---------------------------------- 
                    ข้าพเจ้า นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  ขอประกาศและแสดง
เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที ่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติ
ตามกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖6 โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลวังโป่งให้คำนึงถึงปัจจัย
ด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนด
คุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาในลักษณะเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่
ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่
บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรร
มาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพื่อให้ได้ยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดย
สามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยา และ
ต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์
มีใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

                      ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา 
ปลูก และปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการไข้ยาอย่างมเหตุสมผล
ให้เป็นรูปธรรมสืบไป 
                                         ประกาศ ณ วันที่   26  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  
 
                                                    (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
            นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโป่ง 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
---------------------------- 

                   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวังโป่ง มี
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำ
การใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังโป่ง  ตังนั้น เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลวังโป่ง             
จะดำเนินการดังนี้ 
                   ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโ ดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน 
                   2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวังโป่งให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์
                   ๓.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก
ล่วงละมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุก
คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังโป่ง 
                   ๔.สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศในการทำงานเพื่อมีให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน                 

                                         ประกาศ ณ วันที่   26  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  
 
                                                    (นายจีรยุทธ  ใจเขียนดี) 
            นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 
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