
 

 ข้าพเจ้า นายถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสุขสำราญ
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลสุขสำราญ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความชื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตน
อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัด  
ที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยาก  
ของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส  
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  สร้างสังคม
โรงพยาบาลสุขสำราญที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ "โรงพยาบาลสุขสำราญใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" 
(Together Against Corruption : TAC) 
 และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

(นายถาวร  สาลี) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 
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ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 

-------------------------------------------- 
  โรงพยาบาลสุขสำราญ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริต ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ 
จึงมีความมุ่งมั่นผลักดันสร้างเกียรติภูมิในการปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสุขสำราญ
จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละด้านดังนี้  
  1. ด้านความโปร่งใส โดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ มีผู้ส่วนได้เสีย 
หรือสาธารณชน และพร้อมที่จุถูกตรวจสอบและรับผิดในผลการปฏิบัติงาน 
  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกหรือรับสินบน หรือการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ
แสดงหาผลประโยชน์ร่วมกัน 
  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยืดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ ทนต่อ
พฤตกิรรมการทุจริตทุกประเภท 
  ๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ ่งมั ่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฏระเบียบ คำสั่ง นโยบาย คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยหลักธรรมาภิบาลและมุ่งมั่น
บริหารบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่า เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายถาวร  สาลี) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 

 



 

 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 

-------------------------------------------- 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
จ้างเหมาบริการการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะการป้องกันการ
ทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื ้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที ่มีใช่ยา  พ.ศ.2564 
โดย ข้าพเจ้า นายถาวร สาลี ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า  
ส่วนราชการหน่วยงานและหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยาผู้ประกอบวิชาชีพและ
บุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เพ่ือเป็น
แนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความถูกต้องทำเพื่อประชาชน 
เป็นแบบอยา่งที่ดีต่อไป นั้น 
  ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสุขสำราญสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โรงพยาบาลสุขสำราญ จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 สำหรับบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาที่มีอำนาจตัดสินใจหรือมี
อำนาจสั่งการ รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่คัดเลือกเสนอจัดหาหรือดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากำชับ
ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปประธรรม จัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องมี 
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์จริยธรรมและกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังต่อไปนี้ 
      1.1 จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
      1.2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือก
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 
      1.3 เงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องไม่เป็นการหารายได้
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 
      1.4 การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาต้องคำนึงถึงประโยชน์และความ 
ปลอดภัยไม่หวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 
     1.5 กิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในส่วนราชการต้องด าเนินการก
กำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรมเกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุนของส่วนราชการห้ามจัด
กิจกรรมที่มีการแอบแฝง 
           1.5.1 อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยาพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาดำเนินกิจกรรม 
ตามเวลาและสถานที่ท่ีกำหนด 
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           1.5.2 ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่ 
เป็นการให้แก่ส่วนราชการโดยกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์และส่วนราชการหน่วยงานหรือหน่วยบริการโดยกำกับ 
ดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 
   1.5.3 ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึง 
ชื่อการค้าของยาและเวชภัณฑ์หรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 
   1.5.4 มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ 
      1.6 การรับสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพ่ือจัดประชุมทางวิชาการโดยการ 
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการวิทยากรหรือข้อมูลทางวิชาการต้องเปิดเผยการสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
รับทราบทุกครั้ง 
      1.7 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุมสัมมนาอบรมดูงาน
หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศกระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
   1.7.1 เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อเกิดประโยชน์ในส่วนราชการโดยไม่มี 
เงื่อนไขผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
   1.7.2 รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการจัดท าระบบการรับการสนับสนุนและ 
กำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานหรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและ 
ต่างประเทศโดยให้รับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทางค่าลงทะเบียนค่าวิทยากรค่าอาหารและค่าที่พักสำหรับ 
ตนเองเท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ดูงานประชุมและบรรยายทางวิชาการ  
  2. บุคลากรโรงพยาบาลสุขสำราญที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่ายและการส่งมอบยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยดำเนินการดังนี้ 
      2.1 ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมโดยเคร่งครัด 
      2.2 ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนดเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
      2.3 จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื ่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยไม่กิจการบริษัทใดบริษัทหนึ่งเครื่องหรือมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น 
      2.4 ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารแผ่นพับแผ่นป้ายหรือสิ่งที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณา
อวดอ้างหรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ประชาชน 
 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด 
และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

-------------------------------------------- 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
จ้างเหมาบริการการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความ เท่า
เทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่
เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังกล่าว โรงพยาบาลสุขสำราญ 
จะดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอหญิงชาย  
ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ  และไม่
กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน 
  ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของ โรงพยาบาลสุขสำราญ 
ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  ๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย  ไม่ให้ถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
  ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิ ด
และการคุกคามทางเพศในการทำงาน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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