
ประกาศ โรงพยาบาลวังชิ้น
เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราซการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของ โรงพยาบาลวังซิ้นมี 
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กร ที่ปราศจากการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพ ซึ่งกันและกัน และไม่กระทำ 
การใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังชิ้น

ดังนั้น เพ ื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปิญหาการล่วงละเม ิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลวังชิ้นจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน 
ศักดึ๋ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ โดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก'คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาน และบุคคลากรชอง โรงพยาบาลวังชิ้นให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดี้ศรี 
ความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และล่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ 
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวังชิ้น

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานเพื่อให้มิการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายแพทย์ชำนาญกา'5 รักษาท"รไนด้าแหน่ง' 
ผ้อำนวยกาฟ้างพยาษ



ประกาศเจตนารมณ ์การต ่อต ้านการท ุจร ิต  
“ โรงพ ยาบ าลว ังช ิ้น ใสสะอาด  ร ่วมต ้านท ุจร ิต  ” 

ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายอมรพันธุ สมร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของ 
โรงพยาบาลวังซิน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น ให้ยึดมั่นใน 
สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ฃาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความชื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด ้วยความมีเก ียรต ิและคักด ิ้ศริความเป ็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือก 
ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัด ที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการ 
โกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มี 
จิตสาธารณะ ไมใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน 
อันได้แก่ ซือสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดขอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ้ฃองงาน กล้าหาญทำในสิ่ง 
ที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง 
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการ

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัต ิตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน พระราช 
ปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราซาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยความเพียรอันบริสุทธึ๋ ยืนเคียงข้างสุจริตขน เพ่ือความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

นายแพทย์ขำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น



ประกาศเจตนารมณ ์การต่อต้านการท ุจริต 
ตามเกณฑ ์จร ิยธรรมว่าด ้วยการจัดซ ื้อจัดหาและการล่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ที,มิใช่ยา ของโรงพยาบาลวังช ิ้น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข ้าพเจ ้า นายอมรพ ันธ ุ สมร ผ ู้อำนวยการโรงพยาบาลว ังช ิ้น  ในฐานะผ ู้บ ร ิหารส ูงส ุดของ 
โรงพยาบาลวังชิ้นขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังชิ้น ดำเนินการ 
ตามประกาศแนวปฏ ิบ ัต ิตามเกณ ฑ ์จร ิยธรรมว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดหาด ้วยความเท ี่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตาม 
แนวทางปฏิบ ัต ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ท ี่ม ิใช ่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร ่งคร ัด  ห ้ามม ิให ้หน ่วยงานทำการจ ัดซ ื้อทำการหารายได ้ในล ักษณ ะ 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา ให้คำนึงถึงปีจจัยด้านด้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ 
การให ้บริการ และราคาประกอบการต ัดส ินใจ ให ้กำหนดค ุณ สมบ ัต ิของบริษ ัทค ู่ค ้าในร ่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอ ียด ค ุณ ล ักษ ณ ะเฉพ าะขอ งพ ัสด ุ ให ้บ ร ิษ ัท ค ู่ค ้าต ้องป ฏ ิบ ัต ิต าม ห ล ัก เกณ ฑ ์ต าม ม าต รา ๑๗๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ จะไม่รับประโยชน์จาก 
บริษ ัทยาหรือเวชภัณฑ์ ที่ม ิใช่ยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระล ึก ทรัพย์ส ิน หรือประโยชน์อ ื่นใด 
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ท ี่ม ีผ ู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที่อาจ 
ได ้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได ้รับตามจำนวนสมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบ ัต ิหน้ๅที่ หรือเปีน 
การรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบาย 
และจัดระบบที่ม ีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้ม ีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพื่อให้ 
ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัต ิฯนี้โดยสามารถ 
นำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษ ัทยาหรือเวชภัณฑ์ม ิใช่ยา และต้องจัดซื้อยา 
หรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษ ัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็น 
การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้า ขอถวายสัจวาจาว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใข้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา 
ป ล ูกและป ล ุกจ ิตสำน ึกบ ุคลากรท ี่เก ี่ยวข ้องตาม เกณ ฑ ์จร ิยธรรม น ี้ให ้ม ีความ เข ้าใจใน เร ื่อ งการข ัดก ันระหว ่าง 
ผลประโยชน์ส ่วนตัวกับผลประโยชน์ส ่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ 
เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอมรพันธ, ฒ ร)
นายแพทย์ชำนาญการ ร ัก 'ษ า ก า พ ัน ต ำ ^  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังข้น


