
  
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ 
การประกาศเจตจ านงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 

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

ข้ำพเจ้ำ นำยสรรเพชญ  เรืองอร่ำม สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ขอประกำศและ
แสดงเจตนำรมณ์ว่ำ จะท ำหน้ำที่น ำบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวด ีให้ยึดมั่น
ในสถำบันหลัก อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
ในสัมมำอำชีพ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส ำคัญมั่นคง  ด ำรงตนอยู่ด้วยควำมมีเกรียติและ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงำนรำชกำรอย่ำงถูกต้องชอบธรรม              
ไม่กระท ำกำรโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต ำแหน่ งหน้ำที่หำประโยชน์              
บนควำมทุกข์ยำกของประชำชน และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ตำมค่ำนิยมในกำร
บริหำรงำน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สำมัคคี มีควำมรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธ์ิของ
งำน กล้ำหำญท ำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ และจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข 

และขอถวำยสัจวำจำว่ำ จะประพฤติปฏิบัติตนตำมรอยพระยุคลบำท สืบสำน               
พระรำชปณิธำน รักษำ ต่อยอด ศำสตร์ของพระรำชำผู้ทรงธรรม ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยควำมเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้ำงสุจริตชน เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                            
ของรำชอำณำจักรไทย สืบไป 

ประกำศ ณ วันที่   1  มีนำคม  ๒๕๖6 
 
 
 
               (นำยสรรเพชญ  เรืองอร่ำม)  
                                                               สำธำรณสุขอ ำเภอวภิำวด ี

 
 



  

 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวิภาวด ี
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

************************************************** 

ตำมนโยบำยของรัฐบำล ในกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึก
ในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร  โดย                   
ให้น ำระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ไปปฏิบัต ิ  
 

เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี  จึงประกำศกำร
แสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำน แนวทำงกำรปฏิบัติ และค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกร              
ตำมรำยละเอียดดังนี้  

1. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

๑.1 กำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนด้วยกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำค โปร่งใส และเป็นธรรม 

1.2 ปลูกฝังค่ำนิยมและทัศนคติให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิต 

1.3 ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกำสให้ภำคประชำชน ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนโดย
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

2. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน 

หน่วยงำนหรือบุคลำกรที่มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ สังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี จะด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์เกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำ และ                   
กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 
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3. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำร เบำะแสกำรทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 
4. กรณีพบกำรทุจริตจะด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่ำงจริงจัง 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

  ประกำศ   ณ  วันที ่ 1  เดือนมีนำคม  พ.ศ.๒๕๖6 
 

 
 
 
              (นำยสรรเพชญ  เรืองอร่ำม)  
                                                     สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวด ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
ประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจดัซื้อจัดหำ 
และกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

----------------------------------------- 
ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อ 

จัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ .ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทำงให้บุคลำกรและองค์กร 
สำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเพื่อควำมถูกต้อง ท ำเพื่อประชำชน เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป นั้น 

เพื่อให้น ำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี                            
จึงก ำหนดแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยำ พ.ศ. ๒๕66 ส ำหรับกำรปฏิบัติของบุคลำกรและหน่วยงำน ดังนี้  
  1. วัฒนธรรมองค์กรเก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

หน่วยงำนหรือบุคลำกรที่มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี จะด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์เกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำ และ                   
กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำกระทรวงสำธำรณสุข พ .ศ.๒๕๖๔ ด้วยหลักธรรมภิบำล                        
อันมีองค์ประกอบ ๖ ด้ำนคือ หลักนิติธรรม (Rule.of.Law) คุณธรรม (Ethics) ควำมโปร่งใส (Transparency) 
ควำมส ำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ควำมคุ้มค่ำ (Value.of.money) และกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
  ๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ  

๒.๑ เป้ำหมำย 
  ๒.๑.๑ มีระบบและกลไกกำรจัดกำรในกำรรับสิ่งสนับสนุน  
  ๒.๑.๒ มีเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรรับ - จ่ำยสิ่งของที่ได้รับกำรสนับสนุน 
  ๒.๑.๓ มีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ ควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยใน

องค์กรหรือให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน 
 ๒.๒ แนวทำงปฏิบัติ 

  ๒.๒.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ก ำหนดให้มี แนวทำงปฏิบัติต่อผู้แทนยำ หรือพนักงำนขำย บริษัทยำ
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) ไม่พึงรับประโยชน์ ดังนี้ 
  (๑.๑) รับเงินไม่ว่ำกรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่ำตอบแทนจำกกำรเป็น วิทยำกร กำร

บรรยำยทำงวิชำกำร 
 

 
/(1.2)รับสิ่งของ... 
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 (1.๒) รับสิ่งของ หรือนันทนำกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ ยกเว้น 
(๑.๒.๑) สิ่งของที่มีมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำท เฉพำะเนื่องในโอกำส พิเศษ

หรือวำระตำมประเพณี เท่ำนั้น 
(๑.๒.๒) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งำนด้ำนวิชำกำรที่ส่งผลถึงกำร บริกำร

ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนำมของสถำนพยำบำลหรือหน่วยงำน 
(๑.๓) ไม่รับบริกำร สิ่งของอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 

(๒) ไม่แสดงตนในกำรโฆษณำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ใด ๆ 
ต่อสำธำรณชนในเชิงธุรกิจ 

(๓) ไม่รับกำรสนับสนุนในกำรไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรื อบรรยำยทำง 
วิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศโดยตรง 

(๔) จึงเปิดเผยว่ำตนมีส่วนเกี่ยวข้องทำงผลประโยชน์กับบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
นั้นในสถำนะใด เมื่อแสดงควำมเห็นต่อสำธำรณะโดยกำรพูด กำรเขียน หรือโดยวิธีกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยำ 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำในทำงวิชำกำร 

(๕) กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพในบริเวณสถำนพยำบำลในสังกัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ไม่อนุญำต ให้มีกำรจัดกิจกรรม ซึ่งระบุหรือกล่ำวถึงชื่อทำงกำรค้ำของยำและ
เวชภัณฑ์                 ที่มิใช่ยำแก่ผู้ป่วย ประชำชน นิสิต นักศึกษำที่ศึกษำหรือฝึกปฏิบัติงำน ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีโฆษณำแอบแฝงไปกับกำรให้ควำมรู้  

(6) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ก ำหนดมำตรกำรไม่รับเงินสวัสดิกำรโดยให้
บริษัทเสนอรำคำสุทธิในบิลและไม่รับของแถม 
  ๓. การรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๓.๑ เป้ำหมำย 
๓.๑.๑ มีระบบและกลไกกำรจัดกำรในกำรรับ-กำรสั่งจ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยำ 
๓.๑.๒ มีเอกสำรหลักฐำนแสดงกำรรับ-จ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  

๓.๒ แนวทำงปฏิบัติ  
๓.๒.๑ ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) สถำนพยำบำลในสังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี  จะรับสิ่ง
สนับสนุนหรือตัวอย่ำงจำกบริษัทยำหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำในนำมหน่วยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร โดยต้องมี
เอกสำรหรือหนังสือมอบให้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงได้ 

(๒) ก ำหนดให้ หน่วยจัดซื้อเป็นตัวแทนผู้ดูแลรับผิดชอบกำรรับสิ่งสนับสนุน หรือ
ตัวอย่ำง โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดท ำบัญชีรำยกำรรับ-จ่ำยสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่ำง ซึ่งระบุรำยละเอียดของผู้ให้
สิ่งที่สนับสนุน หรือตัวอย่ำง จ ำนวน วันที่และเอกสำรอ้ำงอิงได้ ผู้เบิกจ่ำย ผู้รับ และจัดท ำสรุปรำยงำนเพื่อ
ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 

(๓) กำรจ่ำยตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำมำให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยำ ผู้จ่ำยและ
ส่ง มอบฟังค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส ำคัญไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นกำรส่งเสริม กำรขำยยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำหรือประโยชน์ส่วนตน 

 
/4.กำรด ำเนิน... 
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  ๔. การด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 
๔.๑ เป้ำหมำย 

กำรก ำหนดสถำนที่รูปแบบและเวลำส ำหรับกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับยำและเวชภัณฑ์                   
ที่มิใช่ยำ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ ผู้ประกอบวิชำชีพ บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำและนิสิตนักศึกษำที่ศึกษำหรือฝึกปฏิบัติงำน 

๔.๒ แนวทำงปฏิบัติ 
๔.๒.๒ ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ไม่อนุญำตให้ผู้แทนหรือพนักงำนขำย
ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำเข้ำพบบุคลำกร ซึ่งอยู่ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรผู้ป่วยหรือเข้ำพบนิสิตนักศึกษำที่
ศึกษำหรือฝึกปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำล สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี เพื่อกำรโฆษณำยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำหรือส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

(๒) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ได้จัดสถำนที่หน่วยงำนหรือบุคลำกร
ที่มีหน้ำที่และรับผิดชอบจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของสถำนพยำบำล สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวิภำวดี และก ำหนดเวลำที่อนุญำตให้ผู้แทนหรือพนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำเข้ำพบบุคลำกร
หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเข้ ำพบ
เป็นกำรส่วนตัว 

(๓) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ขอให้ผู้แทนยำหรือพนักงำนขำยยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำพึงเคำรพและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี อย่ำง
เคร่งครัด 
  ๕. ระบบการคัดเลือก 

๕.๑ เป้ำหมำย 
๕.๑.๑ มีกำรคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำรวมทั้งกำรคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและ                  

ผู้จ ำหน่ำยในรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกันจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
๕.๑.๒ มีนโยบำยและหลักกำรเกี่ยวกับกำรคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำซึ่ง

มุ่งเน้นควำมโปร่งเป็นธรรมเพื่อให้ได้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีประโยชน์ปลอดภัยค ำนึงถึงประสิทธิผลควำม
คุ้มค่ำควำมปลอดภัยและมีคุณภำพสูง 

๕.๒ แนวทำงปฏิบัติ 
๕.๒.๑ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี มุ่งเน้นให้กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์                 
ที่มิใช่ยำ กำรคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำมีควำมโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยหรือกีดกัน ยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และป้องกันกำรมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยำ
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำโดยมุ่งเน้น เพื่อให้ได้ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีคุณภำพมำตรฐำน ค ำนึงถึงประสิทธิผล
ควำมคุ้มค่ำ ควำมปลอดภัยและมีคุณภำพสูงในรำคำที่เหมำะสม โดยหน่วยงำนผู้ขอซื้อจะต้องก ำหนด
คุณลักษณะคุณภำพมำตรฐำนที่ชัดเจนหำข้อมูลผู้เสนอรำคำในสินค้ำที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบ
รำคำ 

 
 

/(๒) กำรจัดซื้อ... 
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(๒) กำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตลอดกระบวนกำรให้ด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยทั้งนี้อย่ำงเคร่งครัดกำรด ำเนินกำรต่ำงๆให้อยู่ในรูปของคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
คณะท ำงำนที่จะแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรประชุมเพื่อทบทวนและพิจำรณำ
ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

(3) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อหรือ
จ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรสูงสุดที่มีกรณีจัดซื้อจัดจ้ำงมูลค่ำเกิน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่น
บำทถ้วน) 
  6. ระบบการลงโทษ 

๖.1 เป้ำหมำย 
มีกำรก ำหนดบทลงโทษกำรไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมที่ก ำหนด 

6.2 แนวทำงปฏิบัติ 
ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ก ำหนดขั้นตอนในกำรลงโทษบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ                     
กำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่ไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำย                
โดยด ำเนินกำรลงโทษตำมระเบียบวินัยทำงรำชกำรก ำหนด 
  ๗. ระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ 

๗.๑ เป้ำหมำย 
มีระบบกำรตรวจสอบรวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

๗.๒ แนวทำงปฏิบัติ 
๗.๒.๑ก ำหนดให้มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบกำรรับ
กำรสนับสนุนจำกบริษัทผู้แทนจ ำหน่ำยโดยให้ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำแต่ละ
ประเภทเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

(๒) ระบบรำยงำนผลกำรตรวจสอบมอบให้ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำจัดซื้อยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำแต่ละประเภทเป็นผู้รวบรวมและมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำง
น้อยปีละ๑ครั้ง 
 (3) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบกำร
ระบุวันที่ในใบเสนอรำคำหรือใบส่งของ/ใบก ำกับภำษี ทุกครั้ง ทุกใบที่มีกำรเสนอรำคำและส่งของ โดยใช้
รูปแบบอักษรในลักษณะเดียวกันกับข้อควำมในใบเสนอรำคำและใบส่งของ/ใบก ำกับภำษี เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 อย่ำงโปร่งใส 
 
  ประกำศ ณ วันที ่ 1  มนีำคม  ๒๕๖6 

 
 

 
 (นำยสรรเพชญ  เรืองอรำ่ม)  
 สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 
 



  
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวิภาวด ี
เรื่อง เจตนำรมณ์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน 

-------------------------------------------          
  คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน และบุคลำกรทุกคนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มีเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงบุคคล และ
สร้ำงองค์กรที่ปรำศจำกกำรล่วงละเมิด หรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน ด้วยกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงให้
เกียรติและเคำรพซึ่งกันและกัน และไม่กระท ำกำรใดที่เป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศต่อผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน ลูกจ้ำง และ บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรติดต่อประสำนงำน  หรือด ำเนินงำน
ร่วมกับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ                     
ในกำรท ำงำนดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จะด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. บริหำรงำนและปฏิบัติงำนบนหลักแห่งควำมเสมอภำค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคำรพใน
ศักดิ์ศรี ควำมเป็นมนุษย์ โดยค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม ต่อบุคคลด้วยเหตุควำมแตกต่ำงในเรื่องของเพศ และไม่กระท ำกำรใดที่เป็นกำรล่วงละเมิดหรือ
คุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน 

2. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่ำนิยมให้แก่คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง 
พนักงำน และบุคลำกรทุกคนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้ปฏิบัติต่อกันโดย
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

3. สร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีภำยในองค์กร และส่งเสริมควำมปลอดภัยไม่ให้                   
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน ให้แก่คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน และบุคลำกร
ทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

4. สร้ำงกลไกและกระบวนกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำง
เพศในกำรท ำงำน เพื่อมิให้มีกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน 

 
ประกาศ ณ วันที ่ 1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕66  

 
 
 
 
              (นำยสรรเพชญ  เรืองอร่ำม)  
                                                     สำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวดี 
 
 
 
 



  

ภาพถ่ายประกอบ 
การประกาศเจตจ านงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 

9 มีนำคม 2566 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวิภำวด ี
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


