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สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/13.1            วันท่ี   2  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจรติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                   .                                                                                                                                                                 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่องเดิม 

          ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศเรื่องเจตนารมณตอตานการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขไมทนตอการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใหบุคลากร
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมสรางสังคมกระทรวงสาธารณสุขไมทนตอการทุจริต รวมประพฤติปฏิบัติตนตาม
คานิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันไดแก ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโปรงใส มุงใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่งท่ีถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตาน
ทุจริต” และกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพรเจตจำนงสุจริต 
ตอตานการทุจริต และสั่งการหรืออนุมัติใหนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารไปเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน นั้น   

  ขอพิจารณา 

  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารหนวยงาน ภายใตแนวคิด “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาด รวมตานการทุจริต” (Zero 
Tolerance) ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ หองประชุมราชาวด ีโรงพยาบาลวัดโบสถ 

     ขอเสนอ 

เห็นสมควรอนุมัติดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตของผูบริหารหนวยงาน 
ในวันเวลาดังกลาว หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตท่ีแนบมาพรอมน้ี และขอ
อนุญาตนำข้ึนเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

 

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

  อนุมัติ/เห็นชอบ / อนุญาต 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 



 

 
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจรติ  

“โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาด รวมตานการทุจริต” 
(Zero Tolerance) ประจำป ๒๕๖๕ 

-------------------------------------- 

  ขาพเจานางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์ ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ ใน
ฐานะผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาลวัดโบสถ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวาจะทำหนาท่ี
นำบุคลากรสาธารณสุข ใหมีความซื่อตรงจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค
ในพระบรมราชจักรีวงศ จะเปนคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยูดวยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ไมกระทำการโกงแผนดิน ไมทนตอการทุจริต และไมใชตำแหนง
หนาท่ีหาประโยชนบนความทุกขยากของประชาชน และปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ ตามคานิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันไดแก ซื่อสัตย สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบไดมุงในผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่งท่ีถูกตอง รวมถึง
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH 
Code of Conduct) 

  ขาพเจาขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และ
ศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวย
ความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงขางสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง 
ย่ังยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

                                 
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 

 
 

ประกาศเจตนารมณ 
การปองกันการทุจริตตามเกณฑจริยธรรมการจดัซื้อจดัหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑทีไ่มใชยา 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
-------------------------------------- 

ขาพเจานางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พรอมคณะผูบริหาร 
ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถ ขอแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะ
ปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำมาใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีธรรมาภิบาลสำหรับ
หนวยงานผูส่ังใชยาผูประกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
จนกระทั่งถึงการใชยาและเวชภัณฑที่มิใชยา เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรและองคกรสาธารณสุขปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยถูกตอง เปนแบบอยางที่ดีตอไป 

 เพื่อใหเกณฑจริยธรรมฯ ดังกลาวเกิดผลไปสูการปฏิบัติของบุคลากรภายในหนวยงาน จึงวาง
แนวทางดำเนินการไว ดังตอไปนี้ 

 ๑. สรางคานิยมวัฒนธรรมองคกรแหงความซื่อสัตยสุจริต ในดานการจัดซื้อจัดหาและการ
สงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน 
  ๒. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการรับหรือไมรับประโยชนอันเปนทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ 
ของขวัญ ของบริจาค และบริการอื่นใดใหมีความถูกตอง เปนไปตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ๓. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการรับตัวอยางยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑที่มิใชยา  
 ๔. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ
ที่มิใชยา   
 ๕. กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑที่มิใชยา รวมทั้งการ
คัดเลือกบริษัทผูผลิตและผูจำหนายในรูปแบบการทำงานรวมกันจากทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของและ
ดำเนินการอยางเปนระบบ มุงเนนความโปรงใสเปนธรรม เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีประโยชน 
ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุมคาความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง 
 6. กำหนดใหมีแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัทและผูแทนจำหนาย 

 โรงพยาบาลวัดโบสถ จะดำเนินการในเร่ืองทั้งหมดที่กลาวมาดวยความเที่ยงตรงโปรงใส 
และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยเครงครัด  

   ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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ประกาศเจตนารมณ 

“การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” 
ประจำป ๒๕๖๕ 

-------------------------------------- 
ขาพเจานางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พรอมคณะผูบริหาร 

ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถ มีเจตนารมณรวมกันที่จะ
สงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรที่ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไมกระทำการใดที่เปนการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานลูกจาง และบุคคลที่เกี่ยวของใน
การติดตอประสานงานหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานดังกลาว โรงพยาบาลวัดโบสถ จะดำเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซึ่งกันและกนั เคารพใน 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทำการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเร่ืองของเพศ และไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

๒. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถ ใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และ
บุคลากรทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงานเพื่อมีใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

   ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                      
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง เจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

 

         คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถ มี
เจตนารมณรวมกันท่ีจะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคลและสรางองคกรท่ีปราศจากการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน และไมกระทำการใด
ท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ลูกจาง และบุคคลท่ี
เก่ียวของในการติดตอประสานงานหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานดังกลาว โรงพยาบาลวัดโบสถจะดำเนินการดังนี้ 
 24 ๑.2 4บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยโดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทำการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศและไมกระทำการใดท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงาน 
 ๒.สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวัดโบสถไทยใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
 ๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให 
ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคคลท่ีเก่ียวของหรือดำเนินงานรวมกับโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 ๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานเพ่ือมิใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

   ประกาศ ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

                                                             
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/14            วันท่ี  5  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕บน 

websiteของหนวยงาน                                                                                               .                                                                                                                                                                 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศเรื่องเจตนารมณตอตานการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข 
ไมทนตอการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕เพ่ือใหบุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมสรางสังคมกระทรวงสาธารณสุขไมทนตอการทุจริต รวมประพฤติปฏิบัติตนตาม
คานิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันไดแก ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดโปรงใส มุงใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน กลาหาญทำในสิ่งท่ีถูกตอง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตาน
ทุจริต” และกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพรเจตจำนงสุจริตและ
สั่งการหรืออนุมัติใหนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารไปเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน นั้น  

         ในการนี้   กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี 
บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

             อนุญาต 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 23 
ภาพเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT 23 
ภาพถายกิจกรรมประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปงบประมาณ 256๕ 
                            วันท่ี 4 กุมภาพันธ 256๕ เวลา 13.00 น. 
                            ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



หลักฐานเชิงประจักษ MOIT ๒๒ 
ภาพถายการติดประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหารสูงสุด 

ณ สถานท่ีติดประกาศของหนวยงาน โรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 

 
 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  5  กุมภาพันธ  2565 
หัวขอ  ขออนุญาตเผยแพรประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
  ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต “โรงพยาบาลวัดโบสถ ใสสะอาด รวมตานการทุจริต” (Zero 
Tolerance) ประจำป๒๕๖๕ 

ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.....5... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันท่ี.....5... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 

 
วันท่ี.....5... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 
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