
 
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอตาลสุม 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
------------------ 

 
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม   
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดที่
เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมจะดำเนินการ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์

3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กรและส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากรทุกคน และบุคคล      
ที่เก่ียวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

จึงประกําศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่   1   ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

        
 
         

(นายวรวิทย์  สอดศรี) 
                สาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอตาลสุม 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

------------------ 
 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม  ขอร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ยึด
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม มีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์
ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือ
สร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมอย่างต่อเนื่อง   

เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม จะดำเนินการ ดังนี้ 
1. บริหารงานและปฏิบัติหน้าทีด่้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วย

ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
2. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้ในหลายช่องทางไม่ว่าทางเทคโนโลยีหรือการเข้า
มามีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืนๆ 

3. ส่งเสริมกํารต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม 

4. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การ
มอบหมายงาน และบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีความคุ้มค่าต่อภารกิจรวมทั้งให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จึงประกําศให้ทรําบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่   1   มีนาคม  พ.ศ. 2566 

        
 
 
        (นายวรวิทย์  สอดศรี) 
                สาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอตาลสุม 

เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ 
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

------------------ 
 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ือความถูกต้องทำเพ่ือประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นั้น 

เพ่ือให้น าเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมจึงกำหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับการปฏิบัติของ
บุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้   

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม จะดำเนินการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน ๒๕64 เพ่ือให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน 

๒. การรับประโยชน์จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดหา แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ

การจัดซื้อจัดหา และนักศึกษาที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ดังนี้ 

๒.๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ 
หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

๒.๒) ไม่รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นสิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาส
พิเศษหรือวาระตามประเพณี หรือสิ่งที่มีประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วย โดยให้ รับในนาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมหรือหน่วยงาน 

๒.๓) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ 
๒.๔) ไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ 
๒.๕) ไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในการไปประชุมสัมมนา อบรม ดู

งาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๖) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้รับในนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตาลสุม  เท่านั้นทั้งการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ และต้อง
ก่อประโยชน์ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น และมีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักการต่อไปนี้ 

 



- คณะกรรมการมีส่วนร่วมจากแผนกต่าง ๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    
ตาลสุมเป็นหลักและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ให้การสนับสนุน 

- คณะกรรมการกำหนดความถ่ีที่เหมาะสมในการรับการสนับสนุน 
- การคัดเลือกต้องเหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีผลต่อการสั่งใช้ยาหรือเวชภัณฑ์นั้นมากขึ้น 
- ให้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่ พัก สำหรับตนเอง

เท่านั้น โดยจำกัดเฉพาะช่วงเวลา และสถานที่ของการดูงาน ประชุม หรือบรรยายทางวิชาการ 
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ไม่อนุญาตให้

ระบุหรือกล่าวถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แก่ผู้ป่วย ประชาชนและนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ 

๒.๘) การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัท
ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ให้หน่วยงานผู้จัดการประชุมเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

๓. การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากบริษัท 
3.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมจะรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ในนาม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมอย่างเป็นทางการ โดยต้องมีเอกสารหรือหนังสือมอบให้ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
๓.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง โดย

ต้องจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้ สิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้
เบิกจ่าย ผู้รับและจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบด้วย 

๓.๓) การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้กับผู้ป่วยนั้น ผู้สั่งใช้ ผู้จ่าย ผู้ส่งมอบ พึงคำนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ส่วนตน 

๔. การส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๔.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมไม่อนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่าง

ให้บริการผู้ป่วย หรือเข้าพบฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม เพ่ือการโฆษณาหรือส่งเสริมการ
ขาย 

๔.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม หน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการจัดซื้อ ได้จัดสถานที่  และ
กำหนดเวลา ซึ่งอนุญาตให้ผู้แทน พนักงานขาย เข้าพบบุคลากรเพ่ือน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ ทัง้นี้ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว 

4.๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมขอให้ผู้แทน พนักงานขาย พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนด
ของสำนักงานอย่างเคร่งครัด 

๕. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๕.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์

มิใช่ยาการจัดซื้อ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมการขาย ไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ป้องกันการ
มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อมกับบริษัท เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูงมีประสิทธิผล
ปลอดภัย และคุ้มค่า 

5.๒ ) การจัดซื้ อจั ดหาตลอดกระบวนการ ให้ ดำเนิ นการตามนโยบายของคณ ะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่จะแต่งตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน โดยมีกำหนดวาระครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน 

- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงประกาศผลการดำเนินงาน เป็นระยะ 
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน พึงแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 



๖. ระบบการเชิดชูเกียรติ 
๖.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมกำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
๖.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมกำหนดวิธีการ สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดย

กำหนดตามระเบียบวินัยข้าราชการ 
๗. ระบบการตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท 
๗.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมกำหนดแนวทางตรวจสอบการรับการสนับสนุนจากบริษัท โดย

มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม วางแผนการตรวจสอบตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

7.๒) ระบบรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ตาลสุมเป็นประจำทุกปี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

        
 
         

(นายวรวิทย์  สอดศรี) 
                สาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
 
 
 


