
 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
 “โรงพยาบาลสบเมยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายพิทยา  หล้าวงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึก
ที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มี
จิตสาธารณะ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน 
อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสบเมย 
………………………………………………………. 

โรงพยาบาลสบเมย ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพ่ือ
เป็นการปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐาน
แห่งความดีงาม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจาก
บุคคลทั่วไป ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยธ ารงไว้ซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด 

๓. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและ   
เป็นมิตร 

๔. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระท าการใดๆให้เป็นที่      
เสื่อมเสีย 

๕. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้  
อย่างเต็มก าลังต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ 

๖. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ
ให้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เกี่ยวข้อง 

 ๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 

ประกาศ ณ วันที่  1๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

 

 



  
 

 

 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
 “โรงพยาบาลสบเมย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายพิทยา  หล้าวงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากร  ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึก
ที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการ
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มี
จิตสาธารณะ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน 
อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และโรงพยาบาลสบเมย จะปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาการคัดเลือก
บริษัทผู้ผลิตและ ผู้จัดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัย ค านึงถึงประสิทธิผล
ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง ตามประกาศโรงพยาบาลสบเมย ประกาศลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา  

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

          (นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 


