
 
 
 

 
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภพูาน  

เร่ือง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซ้ือ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 
................................................................................ 

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
จัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชน เป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อไปนั้น 

 เพื่อให้มีการนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ได้กำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังกล่าว สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้  

1. วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   
                      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป จะดำเนินการตาม
ประกาศฉบับนี้ด้วยความเท่ียงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ.25๖๔ โดยเคร่งครัด 

2. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ 
2.1 เป้าหมาย 

2.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการรับส่ิงสนับสนุนฯ การจัดสรรและการคัดสรร 
ผู้รับการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ 

2.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายส่ิงของท่ีได้รับการสนับสนุนฯ 
2.1.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรูด้้านสุขภาพแก่ประชาชน 

2.2 แนวทางปฏิบัติ 
2.2.1 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา  แพทย์  ทันตแพทย ์

เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหายาเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต  นักศึกษาท่ีศึกษาดูงาน
หรือปฏิบัติงาน กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้แทนยา หรือพนักงานขาย บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ปฏิบัติ
ดังนี้  

(1)  ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
(1.1) รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร 

การบรรยายทางวิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
(1.2) รับส่ิงของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น 
      (2.1.1) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ 

หรือวาระตามประเพณีเท่านั้น 
      (2.1.2) ส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผลถึงการ 

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ียังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยใหร้ับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 
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(1.3) รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ 
                    (2) ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ใดๆต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
                                         (3) ไม่ฟังรับการสนับสนุนในการประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศโดยตรง 
                                         (4) พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในทางวิชาการ 
                                         (5) การรับการสนับสนุนในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ กำหนดแนวทางดังนี ้
                                            (5.1) กิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานและ
ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใดๆ ท้ังส้ิน 
                                            (5.2) การสนับสนุนให้เป็นไปในนาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป จะพิจารณาบุคลากรท่ีเหมาะสมให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีท่ี
กำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยหลักการดังนี ้
                                                  (5.2.1) การคัดเลือก จะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน (ซึ่งต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างแผนก และคำนึงถึงประโยชน์ท่ีสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหรือหน่วยงานจะได้รับ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท ท่ีให้การสนับสนุน) 
                                                  (5.2.2) คณะกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จะ
กำหนดความถีข่องผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุน ซางต้องให้มีความเหมาะสม 
                                                  (5.2.3) การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับการสนับสนุน ต้องให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีผลต่อการส่ังจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
                                                  (5.2.4) ให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร และค่าท่ีพัก สำหรับตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานท่ีของการดูงาน การประชุมหรือการ
บรรยายทางวิชาการ 
                                                 (5.2.5) ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทางวิชาการ ท้ังในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                                         (6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภู
พาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งระบุหรือกล่าวถึงช่ือทางการค้า
ของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาแก่ผู้ป่วย ประชาชน และนิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาหรือปฏิบัติงาน ท้ังนี้ป้องกันไม่ให้มี
โฆษณาแอบแฝงไปกับการให้ความรู้  
                                         (7) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูล
วิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้กับหน่วยงานผู้จัดประชุมทุกครั้งโดยมีการเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

3. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.1 เป้าหมาย 

3.1.1 มีระบบและกลไกการจัดการในการ รับ-การส่ังจ่าย ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยา 

/3.1.2 มีเอกสาร... 
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3.1.2 มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
3.2 แนวทางปฏิบัติ 

3.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
                                            (1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
จะรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือหน่วยงาน
อย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
                                            (2) กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอภูพาน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการรับส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง  โดยผู้ท่ีรับผิดชอบ ต้องจัดทำบัญชีรายการรับ-
จ่ายส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง ซึ่งระบุรายละเอียดของผู้ให้ ส่ิงสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันท่ีและเอกสารอ้างอิง
ได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
                                            (3) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามาให้กับผู้ป่วย ผู้ส่ังใช้ ผู้จ่ายและส่ง
มอบ พึงคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

4. การดำเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 
4.1 เป้าหมาย 

                                  การกำหนดสถานท่ี รูปแบบ และเวลาสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาแก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องกับการจักซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต 
นักศึกษาท่ีศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน 

4.2 แนวทางปฏิบัติ 
4.2.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

                                            (1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ไม่
อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการ
ผู้ป่วย หรือเข้าพบนิสิต นักศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อการ
โฆษณายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
                                            (2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ได้
จัดสถานท่ีเข้าพบภายในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานเท่านั้น ท่ีอนุญาตให้ผู้แทนหรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเข้าพบบุคลากรหรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ได้ ท้ังนี้ต้องไม่เป็นการเข้าพบเป็นการส่วนตัว 
                                            (3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ขอให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิ ใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อย่างเคร่งคัด 

5.  ระบบการคัดเลือก 
5.1 เป้าหมาย 

                                  5.1.1 มีการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา รวมท้ังการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้
จำหน่ายในรูปแบบการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
                                  5.1.2 มีนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ซึ่งมุ่งเน้น
ความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมีประโยชน์ ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 

                                                                                                    / 5.2 เป้าหมาย... 
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5.2 เป้าหมาย 
5.1.1 กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

                                          (1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานท่ัวไป
มุ่งเน้นให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา การคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา รวมท้ังการ
ตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา มีความโปร่งใส เป็นธรรม  ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือ
กีดกันยาและเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันการมีส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา โดยมุ่งเน้นเพื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมีประโยชน์ 
ปลอดภัย คำนึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และมีคุณภาพสูง จำหน่ายในรูปแบบการทำงานร่วมกัน
จากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
                                        (2) การจัดซื้อหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ตลอดกระบวนการให้ดำเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการพิจารณาการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  ท้ังนี้การ
ดำเนินการต่างๆ ให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ท่ีจะแต่งต้ังขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน โดยกำหนดให้กรรมการมีกำหนดวาระการทำงานครั้งละไม่เกิน 4 ปี และไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน 
                                        (3) คณะกรรมการจะประกาศผลการดำเนินการต่างๆ เป็นระยะๆ 
                                        (4) คณะกรรมการพึงแสดงการมีส่วนได้เสียกับบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  

6. ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการลงโทษ 
6.1  เป้าหมาย 

มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม และการกำหนดบทลงโทษการ 
ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย 

6.2  แนวทางปฏิบัติ 
6.2.1 กำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้

                                          (1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา บุคลากรอื่นๆ ท่ีปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม โดยจัดทำประกาศของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ โดยแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด ได้ทราบอย่างท่ัวถึงกัน 
                                          (2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
กำหนดขั้นตอนในการลงโทษ ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา และนิสิต นักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ขาย โดยมีมาตรการให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้พ้นจากเป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน 

7. ระบบการตรวจสอบ 
7.1  เป้าหมาย 

                                   มีระบบในการตรวจสอบ ท้ังปัจจุบนั และย้อนหลัง รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบ 
7.2  แนวทางปฏิบัติ 

7.2.1 กำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
 
 

                                                    /(1) สำนักงาน... 
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        (1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

กำหนดแนวทางการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท ผู้แทนจำหน่าย โดยมีการตรวจสอบโดยสาธารณสุข
อำเภอภูพาน ทุกเดือน 

(2) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้มีการรายงานผล ทุกส้ินปีงบประมาณราชการ  
ต่อสาธารณสุขอำเภอภูพาน 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี    10 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                                            
                                                                                                     (นายณัฐวุฒิ   อุตนาม) 
                      สาธารณสุขอำเภอภูพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร      โทร 042-7๐๘๒๕๒           .            
ที่  สน 1๘32/๓๕๑               วันที่    10  มิถุนายน   2564                                           . 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา...............                                                                                                         
 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอภูพาน 
   1.  เร่ืองเดิม 

1.1  ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนา 
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  ไปแล้วนั้น 
           1.2 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ขอแจ้ง
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน 
           2.2 เพื่อใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   กลุ่มงานบริหารท่ัวไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำประกาศ  
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

   3.  เร่ืองที่เสนอ     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
           3.1 โปรดทราบและลงนามส่งประกาศ ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  

           3.2 อนุญาตให้นำหนังสือ ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บนเว็ปไซด์ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน  http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_phupan 
           3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  
                              
                                                      (นายณัฐกรณ์พล    จันทะวงศ์)             
                                                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ             

                                                                                                       ทราบ/อนุมัติ/ดำเนินการ                                                                                        

 
                                                                                     (นายณัฐวุฒิ   อุตนาม) 
                 สาธารณสุขอำเภอภูพาน 



   
  
 
ท่ี สน 1632/35๒ 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน 

 จังหวัดสกลนคร 47๓10  
   

   10  มิถุนายน  2564  
 

เร่ือง  ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซือ้จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  
        ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาฯ           จำนวน    1   ฉบับ  
 

                    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน   ได้จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มี
นโยบาย  /  มาตรการ    เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศฯ นั้น 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  จึงขอส่งประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน  
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

 

จึงเรียนมาทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                               

                              
  (นายณัฐวุฒิ    อุตนาม) 
  สาธารณสุขอำเภอภูพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภพูาน 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน : ........สำนกังานสาธารณสุขอำเภอภูพาน......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........10..มิถุนายน..2564.................................................................................................. 

หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร ปี 2564 บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 
Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_phupan 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                               
(นายณัฐกรณ์พล  จันทะวงศ์) (นายณัฐวุฒิ    อุตนาม) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอภูพาน 
วันท่ี  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564       วันท่ี  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่   

 
(นายทวีศักดิ์    กุละนาม) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564       

                                                     


