
 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ                                                                         
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการต่อต้านการทุจริต 

“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                   .........................................................................................................................  
 ข้าพเจ้า  นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ในฐานนะผู้บริหารสูงสุดของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอประกาศและแสดงเจตนารณ์ว่าจะทำหน้าที ่นำบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ 
จะเป็นคนดีมีคุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรง
อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง
ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บน
ความทุกยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่
ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข 

 และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียง
ข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป รวมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่
มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดหัสดุ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

    ประกาศ ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2565 

                                                              

       (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 

           สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

 

 

 

“อยู่สกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโคกศรีสุพรรณ                                                                         

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา                                         

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและ การส่งเสริมการขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมี  
ธรรมาภิบาลสําหรับ ส่วนราชการ หน่วยงานและหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้
ประกอบวิชาชีพ และบุคลากร สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยา    
 ดังนั้นเพื่อนําเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จึง
ออกประกาศกําหนดแนวทาง ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ดังนี้ ใน
ประกาศฉบับนี้ 

 “ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท                                    
 “การส่งเสริมการขายยา” หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จูงใจหรือ
การ กระทําด้วยวิธีอ่ืนใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า                  
 “ผู้สั่งใช้” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการ
สาธารณสุขอ่ืนที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยา                                                                                                
 “ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัช
กรรม การ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชนและผู้
ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ                                                                                                                                                   
 “ผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยา” หมายความว่าตัวแทนของบริษัทยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบ
วิชาชีพเพ่ือนําเสนอข้อมูลยา                                                                                                                      
 “บริษัทยา” หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
นําเข้า และจําหน่ายยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทยาที่เก่ียวข้องกับ มูลนิธิ สมาคม องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้ 
รวมถึงองค์การเภสัชกรรม                                                                                                                                 
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอํานาจสั่งการในการ
คัดเลือกจัดซื้อจัดหายาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน                                                                                 
 “ผู้มีอํานาจ” หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดําเนินการ
สั่งซื้อยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน                                                                                                   
 “บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา” หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตําแหน่งหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

๒/เกณฑ์จริยธรรม...  

“อยู่สกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 



 

-๒- 

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา                                                            
แนวทางการปฏิบัติ การรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 ๑.กรณีรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา จากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ใน
ลักษณะ ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท                                                                               
 ๒. ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจ ผู้สั่งใช้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและบุคลากรผู้ทําหน้าที่การจ่าย
ส่งมอบ ยาให้ปฏิบัติต่อผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยา ดังนี้                                                                 
  ๒.๑ ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะ
เดินทางและค่า ที่พักสําหรับวิทยากรเท่านั้น และไม่รับเงินที่เป็นเงินทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  ๒.๒. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ 
รวมถึงมอบให้คู่ สมรสหรือญาติ เว้นแต่                                                                                                 
  ๒.๒.๑ สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือวาระตาม
ประเพณี เท่านั้น                                                                                                                   
  ๒.๒.๒. สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ยัง ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยรับในนามของโรงพยาบาลสกลนคร และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๓ ไม่รับบริการใดๆ อันเป็นกิจส่วนตัว                                                                             
 ๒.๔ การรับการสนับสนุนบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ทาง
วิชาการท้ังใน และต่างประเทศ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้                                                                           
  ๒.๔.๑ ต้องก่อประโยชน์ให้องค์กร โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาที่ให้การ สนับสนุน                                                                                                             
  ๒.๔.๒ ต้องผ่านความเห็นชอบของสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ                                                 
  ๒.๔.๓ มีการกําหนดความถี่ที่เหมาะสมในการได้รับการสนับสนุน ไม่เกินปีละ ๑-๒ ครั้งต่อ
บริษัท หรือตาม ความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ขององค์กร                                                                                   
  ๒.๔.๔ ให้รับการสนับสนุน เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและที่พัก
สําหรับตนเอง เท่านั้น และเฉพาะช่วงเวลา สถานที่ ของการอบรม สัมมนา นั้นๆ                                              
  ๒.๔.๕ ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ได้รับการสนับสนุน ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการปฏิบัติ การส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

๑. การรับตัวอย่างยา ในการนําตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ต้องผ่านการอนุมัติของคณะ 
กรรมการที่เก่ียวข้อง เช่นคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด และมีระบบกํากับดูแล ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบ โดย ต้องคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การขายยา หรือเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตน 

 ๓/๒. การควบคุม... 

 

 

 

“อยู่สกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 

 



 

-๓- 

 ๒. การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 ๒.๑. ผู้บรหิาร ผู้มีอํานาจ ผู้สั่งใช้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และบุคลากรผู้ทําหน้าที่การ
จ่าย ส่ง มอบยา ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
กรณีท่ีมีการแสดง ความเห็นทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับยา ให้เปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์
กับบริษัทยานั้นในสถานะใด                                                                                              
 ๒.๒. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล แก่ผู้ป่วย และประชาชน ไม่อนุญาตให้ระบุ
หรือ กล่าวถึงชื่อการค้าของยา ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ และต้องอ้างอิง
ข้อมูลเชิงวิชาการ โดยห้ามมิให้โฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริง                                                              
 ๒.๓. ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ แผ่นป้ายหรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณา
อวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน                                                    
 ๒.๔. การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดําเนินการ วิทยากร จากบริษัทยา ภายใน
หน่วงงาน โรงพยาบาลสกลนคร ต้องกระทําโดยเปิดเผย และผ่านความเห็นชอบจากสาธารณสุขอำเภอโคกศรี
สุพรรณ                                                                                                                   
 ๒.๕. ผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยา ห้ามเข้าพบผู้สั่งใช้ยาขณะทําการตรวจรักษาผู้ป่วย และ
ห้ามทํา กิจกรรมใดๆ อันเป็นการรบกวนบุคลากร และผู้ป่วย                                                           
 ๒.๖. ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่เป็นการให้แก่
หน่วย บริการหรือหน่วยงาน โดยต้องเกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงาน นั้นๆ                                          
 ๓. บริษัทยาและผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยา แห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ
ประเทศ พ.ศ.๒559 

แนวทางการปฏิบัติ การคัดเลือกยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 ๑.กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกยา เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด                              
 ๒. ให้เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่ง
มอบยา จัดทําและนําเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาแก่
คณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบําบัดหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยไม่ กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึง ความ สมเหตุสมผลในการใช้ยา และความคุ้มค่าเป็นหลัก                                    
 ๓.การจัดซื้อต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) มาตรฐาน (Standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ 
(time) การให้บริการ (Service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ และกําหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่
ค้าในร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference) ให้บริษัทคู่ค้า
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

๔/ตามมาตรา ๑๗๖... 
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ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑                                                                                                                              
 ๔. การจัดซื้อยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐                                                                                                                                   
 ๕. กําหนดให้จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 

 

แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 ให้คณะกรรรมการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติตาม
เกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และรายงานให้สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ทราบเป็นรอบๆ ไป 

 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่    31  ตุลาคม  256๕ 

                                                              

       (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 

           สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
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ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป องกันและแก้ ขป  หาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

.................................. 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกคนของสํานักงาน สาธารณสุขอําเภอโคก
ศรีสุพรรณ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม              ความเท่า
เทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานด้วยการ
ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทําการใดๆที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงานหรือดําเนินงานร่วมกันกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ  

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ      
ในการทํางานดังกล่าว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ จะดําเนินการ ดังนี้ 

1.บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทําการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศและไม่กระทําการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทํางาน 

2.สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและ
บุคลากรทุกคนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

3.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกคน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดําเนินงานร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ 

4.สร้างกลไกและกระบวนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

   ประกาศ ณ วันที่    31    ตุลาคม    ๒๕65 

 
(นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 

สาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ 


