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คำประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (anti-coruption) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ร่วมต้านทุจริต  

(Rasi Salai District Plublic Health Office Zero Tolerance)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

========================================================== 
 

ข้าพเจ้า นายประดิษฐ์ ไชยสังข์ สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในฐานะผู้บริหารสูงสุด

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ให ้ย ึดม ั ่นในสถาบันหล ักอ ันได ้แก ่ ชาต ิ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่ง

ที่ถูกต้อง ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุก

รูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่

เต็มอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคคลบาท สืบสานพระราช

ปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ

ราชอาณาจักรไทยสืบไป 

                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

(นายประดิษฐ์  ไชยสังข์)            

        สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 



 
 

 
 

คำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต 
ตามเกณฑ์จริยธรรมการจดัซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ข้าพเจ้า นายประดิษฐ์ ไชยสังข์ สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ขอ

ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า ส่วนราชการหน่วยงานและหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดจนผู้สั ่งใช้ยาผู้ ประกอบวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดหาจนกระทั ่งถึงการใช้ยาและ  เวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยาเพื ่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความ ถูกต้องทำเพ่ือประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
นั้น  

ดังนั ้นเพื ่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล
สามารถ นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศลจึงกำหนด แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้  

๑. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาที่มีอำนาจตัดสินใจหรือ
มีอำนาจ สั่งการ รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่คัดเลือกเสนอจัดหาหรือดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา กำชับให้ หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปประธรรม จัดทำ
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องม ีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์จริยธรรมและกำหนดนโยบายและจัดระบบที่
มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนดังต่อไปนี้  

๑.๑ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
๑.๒ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ าหน่ายมา
พิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาด้วยราคาสุทธิ  

๑.๓ เงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องไม่เป็นการ
หารายได้ใน ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท  

 
       ๑.๔ การรับและการ... 



-๒- 

 

๑.๔ การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องคำนึงถึงประโยชน์
และความ ปลอดภัยไม่หวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วน
ตน  

๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการต้องดำเนินการ
กำหนด บริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ทำกิจกรรมเกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุนของส่วนราชการ
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการ แอบแฝง  

๑.๕.๑ อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดำเนิน
กิจกรรม ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด  

๑.๕.๒ ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัว
เว้นแต่ เป็นการให้แก่ส่วนราชการโดยกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์และส่วนราชการหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการโดยกำกับ ดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยหน่วยบริการหรือหน่วยงาน  

๑.๕.๓ ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ ่งให้ความรู ้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่
เช่ือมโยงถึง ชื่อการค้าของยาและเวชภัณฑ์หรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง  

๑.๕.๔ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ  

๑.๖ การรับสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อจัดประชุมทางวิชาการ
โดยการ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิทยากรหรือข้อมูลทางวิชาการต้องเปิดเผยการสนับสนุน
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบทุกครั้ง  

๑.๗ การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุมสัมมนาอบรม
ดูงานหรือ บรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศกระทำได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  

๑.๗.๑ เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อเกิดประโยชน์ในส่วนราชการโดย
ไม่มี เง่ือนไขผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

๑.๗.๒ รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการจัดทำระบบการรับการสนับสนุน
และ กำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทาง
วิชาการทั้งในและ ต่างประเทศโดยให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทางค่าลงทะเบียนค่าวิทยากร
ค่าอาหารและค่าที่พักสำหรับ ตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ดูงานประชุมและ
บรรยายทางวิชาการ  

 
๓. บุคลากร... 



-๓- 

 
๒. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่าย

และการส่ง มอบยาและเวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดย
ดำเนินการดังนี้  

๒.๑ ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยเคร่งครัด  
๒.๒ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนดเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒.๓ จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เช่ือถือได้เพื่อใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยไม่กิจการบริษัทใดบริษัทหนึ่งเครื่องหรือมุ่งหวังเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น  

๒.๔ ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารแผ่นพับแผ่นป้ายหรือสิ่งที่มีเนื้อหาเชิง
โฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                   

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 
  (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์)                         

  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 



 
 
 
 

คำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  
เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

========================================================== 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรสาธารณสุขทุกคนของสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษีไศล มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้าง
องค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อการอย่างให้เกียรติ
เคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู ้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงาน
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศลจะดำเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัตโิดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
ทุกคน และบุคลลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการรว่มกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศในการทำงาน เพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน                    

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 
  (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์)                          

  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 


