
  

  
 

ประกาศ เจตนารมณการตอตานการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลเวียงแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขาพเจา นายกิติพัฒน  ลาชโรจน ผูอํานวยการโรงพยาบาล เวียงแกน  ในฐานะผูบริหารสูงสุด  ของ
โรงพยาบาลเวียงแกน ขอประกาศ และแสดงเจตนารมณวา จะทําหนาท่ีนําบุคลากรโรงพยาบาลเวียงแกน ใหยึด
ม่ันใน สถาบันหลักของประเทศ  อันไดแก  ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ การปกครอง  ในระบอบ 
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดวยการแสดงออกถึง  ความภาคภูมิใจในชาติจะเปนคนดี   
มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมนาอาชีพดวยความซ่ือสัตย  สุจริต เปนหลักสําคัญม่ันคง  ดํารงตนอยูดวย
ความมีเกียรติ  และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีจิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาท่ี  รับผิดชอบตอหนาท่ี  และตอสังคม
อยางเต็มกําลังความสามารถอยางถูกตอง  โปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  กลาตัดสินใจและยืนหยัดท่ีจะ
กระทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  มีความละอายตอการทุจริต  ไมกระทําการโกงแผนดินไมเพิกเฉยและไมอดทน
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ  คิดถึงประโยชนสวนรวมของประชาชนมากกวาประโยชนสวนตัว  และมีจิตสาธารณะ 
ไมใชตําแหนงหนาท่ี  และไมยินยอมใหผูอ่ืน  อาศัยตําแหนงหนาท่ีหาประโยชนบนความทุกข  ของ ประชาชน  
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ตามคานิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข  ไดแก ซ่ือสัตย สามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได  โปรงใส มุงในผลสัมฤทธิ์ของงานกลาหาญทําในสิ่งท่ีถูกตองรวมถึงการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม  ของเจาหนาท่ีของรัฐ  และจรรยาบรรณ  ของกระทรวงสาธารณสุข  และดํารงตนเปน
แบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ  สรางสังคมโรงพยาบาล เวียงแกน ท่ีปลอดจากการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  นําสู “ กระทรวงสาธารณสุข  ใสสะอาด  รวมตานทุจริต  ” (Together Against 
Corruption : TAC) 

และขอถวายสัจวาจาวา  จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  สืบสานพระราชปณิธาน  รักษา 
ตอยอดศาสตร  ของพระราชาผูทรงธรรม  ดําเนินชีวิตตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเพียร
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงขางสุจริตชน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

 



                                       
ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต 

ตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา โรงพยาบาลเวียงแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ขาพเจา นายกิติพัฒน  ลาชโรจน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน ในฐานะผูบริหารสูงสุด 
ของโรงพยาบาลเวียงแกน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวา จะทําหนาท่ีนําบุคลากรโรงพยาบาลเวียงแกน ให
ดําเนินการและยึดม่ันตามประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเครงครัด ดังนี้  

๑. มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เพ่ือใหไดยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีมีคุณภาพ เปนไป  
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

๒. การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการ  

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตามความใน 
พระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนําเกณฑจริยธรรมของผูจําหนายมาพิจารณาประกอบการ 
คัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาก็ได และตองจัดซ้ือยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาดวย  

ราคาสุทธิ  

๓.  การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา ตองไมเปนการหารายได  

     ในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภท  
4. การรับและการสั่งใชตัวอยางยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตองคํานึงถึงประโยชน และความ   

ปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญไมมุงหวังเพ่ือเปนการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

หรือประโยชนสวนตน 

๕.  มีการควบคุมกิจกรรมสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาดังนี้  

๕.๑ อนุญาตใหผูแทนบริษัทยา พนักงานขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ดําเนินกิจกรรม ตาม  

เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  

๕.๒ หามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาเปนการสวนตัว เวนแต เปนการ  

ใหแกหนวยงาน โดยใหกํากับดูแลใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน  
๕.๓ หามจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนท่ีเชื่อมโยงถึงชื่อทางการคา ของยา  

และเวชภัณฑท่ีมิใชยาหรือการอ่ืนใดท่ีเปนการโฆษณาแอบแฝง  
 



6. การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยา เพ่ือจัดประชุมวิชาการ โดย รับ 

   การสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร หรือขอมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา ให  

   รับได แตตองเปดเผยการสนับสนุนดังกลาวใหผูเขารวมประชุมรับทราบทุกครั้ง  

๗. การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑท่ีมิใชยาไปประชุม สัมมนาอบรม ดูงาน  
       หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและตางประเทศกระทําไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้   

๗.๑ เปนการประชุมอบรมทางวิชาการอันกอประโยชนตอหนวยงานและไมมีเง่ือนไขขอผูกมัด   
เพ่ือสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

           ๗.๒ ใหรบัการสนับสนุนในนามหนวยงาน และใหหนวยงานจัดทําระบบการรับการสนับสนุน 
และกําหนดเกณฑคัดเลือกบุคลากรท่ีสมควรใหไป ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทาง
วิชาการ ท้ังในและตางประเทศ โดยใหรับการสนับสนุนไดเฉพาะ คาเดินทาง คาลงทะเบียน คาวิทยากร 
คาอาหาร และคาท่ีพักสําหรับตนเองเทานั้น และจํากัด เฉพาะชวงเวลา และสถานท่ีของการดูงาน การ
ประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ ขาพเจาขอถวายสัจวาจาวา จะนําเกณฑจริยธรรมฯนี้มาใชในการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล ระบบยา ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากรท่ีเก่ียวของ ใหมีความรูความเขาใจใน
เรื่องการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
สงเสริมการใชยาอยาง สมเหตุสมผลใหเปนรูปธรรมสืบไป  

      ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566  
 

 

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  

 



 

 

ประกาศ เจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเวียงแกน     

มีเจตนารมณรวมกันท่ีจะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรท่ีปราศจากการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ดวยการปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน และไมกระทํา

การใด ท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และบุคคลท่ี

เก่ียวของในการติดตอประสานงานหรือดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาลเวียงแกน  

ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

ในการทํางานดังกลาว โรงพยาบาลเวียงแกนจะดําเนินการ ดังนี้  

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความ 

เปนมนุษย โดยคํานึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรม

ตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศ และไมกระทําการใดท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศในการทํางาน  

๒. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และ 

บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลเวียงแกน ใหปฏิบัติตอกันโดยใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย  

๓. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัย ไมใหเอ้ือตอการถูก

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานแกบุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวของหรือดําเนินงานรวมกับ

โรงพยาบาลเวียงแกน 

๔. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ

ทํางาน เพ่ือมิใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน   

     ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  

 

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  


