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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
องค์กำรเภสัชกรรม ตระหนักดีว่ำจริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
ดำเนิ นกิจกำรขององค์กร ช่วยเสริมสร้ำงกำรดำเนินงำนให้ มี ประสิทธิภำพสูง เป็นองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มี ควำม
ชัดเจนในกำรดำเนินกิจกำรภำยในองค์กร ตลอดจนสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น ประชำชนผู้บริโภค
รัฐบำล คู่ค้ำ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน
องค์กำรเภสัชกรรม จึงได้มีกำรจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ องค์กำรเภสัชกรรม ขึ้นเพื่อเป็น
กรอบในกำรบริหำรจัดกำรดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยได้ยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำม
หลั ก กำรและแนวทำงกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ในรัฐ วิ ส ำหกิ จ พ.ศ. 2562 และแนวทำงปฏิ บั ติ ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และมีควำมสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีข ององค์กรชั้นนำอื่น ๆ และพระรำชบัญ ญัติองค์กำรเภสัชกรรม
พ.ศ. 2509 ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งต่ำง ๆ ภำยในขององค์กำรเภสัชกรรม
องค์ ก ำรเภสั ช กรรมมี ค วำมมุ่ งมั่ น ที่ จ ะส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กำรสร้ำงสั งคมคุ ณ ธรรมขององค์ ก ำร
เภสัชกรรม และกำหนดแนวทำงในกำรนำกรอบจริยธรรมและจรรยำบรรณ ไปสู่กำรปฏิบัติที่มุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อที่จะ
บริหำรงำนตำมแนวนโยบำยด้วยควำมระมัดระวังและยึดมั่นในคุณธรรมแห่งควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม และควำมโปร่งใส
ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินกิจกำรเพื่ อสังคม และนำไปสู่กำร
พัฒนำองค์กรได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
1.1 วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักเพื่อควำมมั่นคงทำงยำและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรม ที่สร้ำงคุณค่ำและยั่งยืน”
1.2 ภารกิจ (ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509)
1. ผลิตยำและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำและวิจัยกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ยำและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขำย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยำและเวชภัณฑ์
5. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์
1.3 พันธกิจ
1. ผลิต จำหน่ำยและบริกำรยำและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
2. ผลิตยำที่จำเป็ น และสำรองยำในยำมฉุกเฉินเพื่อควำมมั่นคงของชำติรวมถึงยำที่มีควำมจำเป็นต่อ
ระบบสำธำรณสุขของประเทศ
3. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันในอำเซียน และสำมำรถพึ่งตนเองได้ และมีธรรมำภิบำล
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4. รักษำระดับรำคำยำและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
5. สร้ำงนวัตกรรมทำงยำและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และควำมจำเป็นต่อสังคมไทย
1.4 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนทุกคนขององค์กำรเภสัชกรรมต้องศึกษำหลักมำตรฐำนทำง
จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำนขององค์กำรเภสัชกรรมโดยละเอียดและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นในทุกหน่วยงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบ กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนในบังคับ
บัญชำปฏิบัติตำมคู่มือมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำนขององค์กำรเภสัชกรรมอย่ำงทั่วถึง
กำรดำเนินงำนในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนหรือละเว้นกำรปฏิบัติตำมคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัยตำมลักษณะของ
กำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมสำคัญ และระดับตำแหน่งหน้ำที่ของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติและ
ควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อม อันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือเหตุอื่นอันควรนำมำประกอบกำรพิจำรณำ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม ควรระลึกเสมอว่า
เรำไม่ อ ำจก ำหนดทุ ก พฤติ กรรม ทุ ก เหตุ ก ำรณ์ และทุ ก สถำนกำรณ์ ทั้ งหมด ไว้เป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ
ในจรรยำบรรณกำรดำเนินงำนขององค์กำรเภสัชกรรม หำกผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรเภสัชกรรม ประสบปัญหำในกำร
ตัดสิ นใจ หรือกำรปฏิบั ติงำนที่มิได้กำหนดไว้ในจรรยำบรรณกำรดำเนินงำนขององค์กำรเภสัช กรรม ให้ ตั้งคำถำม
เกี่ยวกับกำรกระทำนั้นกับตัวเอง ดังต่อไปนี้
- การกระทานั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
หำกขัดต่อกฎหมำย ให้ยุติทันที
- การกระทานั้นขัดต่อนโยบายขององค์การเภสัชกรรมหรือไม่
หำกขัดต่อนโยบำย ให้ยุติทันที
- การกระทานั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การเภสัชกรรมหรือไม่
หำกขัดต่อค่ำนิยม หรือวัฒนธรรม ให้ยุติทันที
- การกระทานั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเภสัชกรรมหรือไม่
หำกส่งผลเสีย ให้ยุติทันที
- การกระทานั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมหรือไม่
หำกส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ ให้ยุติทันที
- การกระทานั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่
หำกก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติทันที
กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินได้ว่า การตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้ร่วมงาน ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาแนะนาในขั้น ต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
สอบถามได้ที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
จริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม
2.1 นิยามและความหมาย
คณะกรรมการ หมำยถึง คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้อำนวยกำร และพนักงำนองค์กำรเภสัชกรรม ที่มีตำแหน่งบริหำร ได้แก่
1) รองผู้อำนวยกำร
2) ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
3) ผู้อำนวยกำรฝ่ำย ผู้อำนวยกำรสำนัก และผู้อำนวยกำรสถำบัน
4) ผู้จัดกำรโรงงำน และผู้จัดกำรประกันคุณภำพ
5) รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย รองผู้อำนวยกำรสำนัก และรองผู้อำนวยกำรสถำบัน
6) ผู้อำนวยกำรกอง และผู้จัดกำรสำขำ
7) หัวหน้ำงำน
8) หัวหน้ำแผนก
ตำแหน่งที่ชื่อเรียกอย่ำงอื่นเทียบตำแหน่งผู้บริหำรข้ำงต้น ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ผูป้ ฏิบัติงาน หมำยถึง บุคคลที่องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำงไว้ปฏิบัติงำนในลักษณะประจำ และรับเงินเดือน
ในตำแหน่งตำมขั้นและอัตรำเงินเดือนที่บรรจุ ตำมจำนวนอัตรำตำแหน่งขององค์กำรเภสัชกรรม
คุณธรรม หมำยถึง ควำมดีงำมที่ถูกปลูกฝังขึ้นทั้งกำย วำจำ และจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไว้ใน
หลั กในกำรประพฤติจ นเกิด เป็ น นิ สั ย ที่ ดี ในกำรประกอบอำชี พ ช่ว ยให้ กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ และรู้สึ ก
รับผิดชอบ ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อกำรกระทำควำมชั่ว
จริยธรรม หมำยถึง แนวทำงของกำรประพฤติปฏิบัติตน ที่พึงปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องศรัทธำและยอมรับ อันจะก่อให้เกิดควำมเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมอย่ำงถำวร
จรรยาบรรณ หมำยถึง หลักควำมประพฤติอันเหมำะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ผู้ประกอบ
อำชีพกำรงำนแต่ละสำขำกำหนดขึ้น และต้องยึดถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อรักษำชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณ
ขององค์กร
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง ควำมขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ปฏิบัติงำนกับ
ผลประโยชน์ขององค์กำรเภสัชกรรมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
2.2 หลักมาตรฐานจริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม
2.2.1 ยึดมั่นในคุณธรรม
2.2.2 มีจิตสำนึกที่ดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อหน้ำที่
2.2.3 ยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
2.2.4 ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2.2.5 ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
2.2.6 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ฉบับอนุมัติแล้วรอดำเนินกำรจัดทำรูปแล่ม
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2.2.7 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนคุณภำพ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
2.2.8 ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2.9 ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
2.3 จริยธรรมในการดาเนินกิจการ
2.3.1 หลักนิติธรรม คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติติงำนต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
ต่ำง ๆ ขององค์กำรอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขององค์กำร
2.3.2 ความโปร่งใส องค์กำรต้องดำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน
2.3.3 ความยุติธรรมและคุณธรรม คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน ต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่ำงยุติธรรมและมีคุณธรรม
2.3.4 ความสาคัญต่อลูกค้า คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติติงำนต้องให้ควำมสำคัญ และเอำใจใส่
ต่อลูกค้ำ โดยควบคุมดูแลสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพ อันส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ
2.3.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติติงำนตระหนักในควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่งขององค์กำร
2.4 จริยธรรมการขายยาขององค์การเภสัชกรรม
คณะกรรมกำรพัฒ นำระบบยำแห่ งชำติ ได้ประกำศจริยธรรมกำรขำยยำของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.
2559 เพื่อสร้ำงค่ำนิยมทำงคุณธรรมและหลักจริย ธรรมให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบยำ
เป็นระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วย ประชำชนและสังคม เป็นสำคัญ ผู้อำนวยกำร
องค์กำรเภสัชกรรมจึงได้ประกำศจริยธรรมกำรขำยยำต่อสังคม เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562
“องค์กำรเภสัชกรรมจำหน่ำยยำโดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรขำยยำของประเทศไทย อย่ำงเคร่งครัด และขอประกำศสู่สังคมทรำบเพื่อเน้นย้ำให้ประชำชนมีควำมมั่นใจ
ในกระบวนกำรดำเนินงำนขององค์กำรเภสัชกรรม”
2.5 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2.5.2 มีวุฒิภำวะ และมีภำวะผู้นำเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
2.5.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนำจหน้ำที่ของตนในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
2.5.3 รักษำทรัพย์สินขององค์กร ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้อื่น หรือโดยมิชอบอื่นใด
2.5.4 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำนระดับเดียวกัน โดยเคำรพสิทธิส่วน
บุคคล ไม่ละเมิดสิทธิ รวมทั้งเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือและร่วมมือกันในกำรทำงำน
2.5.5 ไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัย
2.5.6 ไม่ปฏิบัติในลักษณะที่อำจจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร
2.5.7 ยึดมั่นในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
ฉบับอนุมัติแล้วรอดำเนินกำรจัดทำรูปแล่ม
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ส่วนที่ 3
หลักปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัชกรรม
จริย ธรรมและจรรยำบรรณที่ดีในกำรดำเนินงำนขององค์กำรเภสัชกรรม เป็นกำรประมวลแบบแผน
กำหนดขอบเขต มำตรฐำน ควำมประพฤติ และพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนขององค์กำรเภสัชกรรม ไม่ว่ำจะเป็น
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน พึงกระทำกำรดำเนินงำนและปฏิบัติงำน โดยปฏิบัติไปในวิถีทำงเดียวกัน
ภำยใต้กรอบคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ ในวิถีทำงที่สร้ำงสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภำค เท่ำเทียม เพื่อเป็นกำร
สร้ำงรำกฐำนและรักษำภำพลักษณ์ขององค์กำรเภสัชกรรม ให้เป็นองค์กรที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน
3.1 มาตรฐานจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
3.1.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อองค์กร
1. กำกับ ดูแล และปฏิบัติหน้ำที่ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์
สูงสุดขององค์กร
2. นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะกำรบริหำรมำประยุกต์ใช้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบริหำร
องค์กรด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง
3. รั ก ษำเกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย งของตน และภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก รในฐำนะหน่ ว ยงำนที่ เป็ น ควำม
มั่นคงทำงยำของประเทศ
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก
5. ไม่ใช้อำนำจหน้ ำที่ของตน หรือยอมให้ ผู้ อื่นอำศัยอำนำจหน้ำที่ของตนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
ในกำรแสวงหำผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น
6. คำนึงถึงกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย และไม่ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงสิ้นเปลือง
7. ไม่ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร
8. จงรักภักดี และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และปกป้ององค์กรจำกกำรดำเนินกำรอย่ำง
ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ซึ่งอำจทำให้ภำพลักษณ์องค์กรเสียหำย
3.1.2 จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อผู้บริหาร
1. ประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมองค์กร โดยมีแนวทำงดังนี้
1.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.2 มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมำ
1.3 สื่อสำรสองทำงอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตำมและกำกับให้ ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง
1.4 สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2. กำหนด และมอบนโยบำยกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร คำนึงถึง ผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติ ประชำชน และองค์กรเป็นหลัก
ฉบับอนุมัติแล้วรอดำเนินกำรจัดทำรูปแล่ม
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3. กำกับ ดูแล และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยควำมเป็นธรรม และเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. กำกับ ดูแล และปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรงำนด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล และประยุกต์ทักษะกำร
บริหำรที่ทันสมัยด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง
3.1.3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมองค์กร โดยมีแนวทำงดังนี้
1.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.2 มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมำ
1.3 สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ และหลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม
3. ให้ควำมมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงำน ในเรื่องสวัสดิภำพ ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรที่เป็นธรรมแก่พนักงำน
4. ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน โดยให้โอกำสผู้ปฏิบัติงำนอย่ำง
เท่ำเทียม ทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน เป็นไปตำมกฏหมำยและมำตรฐำน
5. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำย และมำตรฐำนสำกล ปฏิบัติตำมกฎหมำย
และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงำน
3.1.4 จรรยาบรรณของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมต่อลูกค้าและประชาชน
1. กำหนด และมอบนโยบำยกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติ ประชำชน และองค์กรเป็นหลัก
2. กำกับ ดูแล คุณภำพและบริกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน
4. กำกับ ดูแล กำรร้องเรียนด้ำนบริกำร และตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนตำม
กฎหมำย และมำตรฐำนสำกล
5. สร้ำงนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
6. มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผย ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว
7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม และเป็นภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3.1.5 จรรยาบรรณของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี โปร่งใส และปรำศจำกกำรทุจริต หลีกเลี่ยงกำรทุ่ม
ตลำด (Dumping) และกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ
2. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่ เหมำะสม ที่ส่อถึงกำร
แข่งขันที่มีเจตนำไม่บริสุทธิ์ และผิดกฎหมำย
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3. ไม่พยำยำมทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงให้ร้ำยโดยปรำศจำก ซึ่งข้อมูล
ควำมจริง
4. ไม่ใช้อำนำจหน้ำที่ในทำงมิชอบที่ขัดต่อกฎหมำย และกฎระเบียบขององค์กร
5. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3.1.6 จรรยาบรรณของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมต่อสังคม
1. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทำกำรใดที่จะส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. ปลูกจิตสำนึ กของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกภำคส่วนงำนทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง
3. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กร ให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม่ำเสมอ โดยครอบคลุม
กำรสนับสนุนคุณภำพชีวิตที่ดีของสังคมไทย
4. กำกับดูแลให้มีระบบเพื่อกำรปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำน
กำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด
5. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนกำรกำกับดูแล และรำยงำนข้ อมูลที่เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ
6. ไม่นำเงินและทรัพย์สินขององค์กรไปสนับสนุนทำงกำรเมือง
7. ปฏิบัติตนป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม และเป็นภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3.2 มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร
3.2.1 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อองค์กร
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมเป็นธรรม และเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชำติ ประชำชน และองค์กร
2. บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยำวไกล สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่ กล้ำ
เปลี่ยนแปลง และกล้ำตัดสินใจ
3. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดยกำรประยุ ก ต์ ค วำมรู้ ประสบกำรณ์ แ ละทั ก ษะกำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งสุ ด
ควำมสำมำรถในทุกกรณี
4. คำนึงถึงกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย และไม่ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงสิ้นเปลือง จัดกำรดูแลทรัพย์สิน
ขององค์กรมิให้เสื่อมค่ำ หรือสูญหำยโดยมิชอบ
5. รำยงำนสถำนภำพขององค์กร ต่อคณะกรรมกำร อย่ำงสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง
6. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กร ทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึ่งจะต้องอยู่บน
พื้นฐำนของควำมเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
7. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก
9. ไม่ดำเนินกำรใดๆในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร
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10. จงรั กภักดี และภูมิใจที่เป็ น ส่ ว นหนึ่งขององค์กร และปกป้ององค์กรจำกกำรดำเนิน กำรอย่ำงไม่
ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ซึ่งอำจทำให้องค์กรได้รับควำมเสียหำย
3.2.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมองค์กร โดยมีแนวทำงดังนี้
1.1 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.2 มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมำ
1.3 สื่อสำรสองทำงอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตำมและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติ อย่ำง
ต่อเนื่อง
1.4 สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2. ดูแลสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของผู้ ปฏิบัติงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ
3. ให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง สิทธิควำมเท่ำเทียมกันทำงกฎหมำย
สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรทำงำน สิทธิขั้นพื้นฐำนที่มนุษย์ทุกคนได้รับกำรรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูก
เลือกปฏิบัติอันเนื่องมำจำกเชื้อชำติ เพศ กำรนับถือศำสนำ เป็นต้น ไม่กำหนดกฎระเบียบที่จะทำให้บุคคลบำงกลุ่ม
เสียเปรียบเมื่อเทียบกับบุคคลกลุ่มอื่น
4. ให้ควำมเป็นธรรมในเรื่องกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ให้รำงวัล และลงโทษผู้ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุจริต โดย
คำนึงถึงควำมรู้ สมรรถนะควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ตลอดจนควำมเหมำะสมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวุฒิภำวะทำง
อำรมณ์ของผู้ปฏิบัติงำนนั้นๆ
5. ให้ควำมส ำคัญ ต่อกำรพัฒ นำทักษะ ควำมรู้ สมรรถนะ ควำมสำมำรถของผู้ ปฏิบัติงำนรวมถึงกำร
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์เกี่ยวกับกิจกำรขององค์กร โดยให้โอกำสแก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึงเละสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตำมกฏหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด
7. บริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำร
งำนของผู้ปฏิบัติงำน
8. ปฏิบัติต่อผู้ผู้ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีควำม
เป็นมนุษย์
9. ย้ำให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในเรื่องมำตรฐำนจรรยำบรรณ และบทบำทซึ่งผู้ปฏิบัติงำนถือปฏิบัติได้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบปฏิบัติของจรรยำบรรณอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร
10. เปิ ดโอกำสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงำนให้ ข้อคิดเห็ น หรือท้วงติงกำรดำเนินงำนขององค์กรที่ขัดต่อกฎหมำย
ระเบียบ และข้อบังคับ
11. ให้ควำมมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงำนในเรื่องสวัสดิภำพ และสวัสดิกำรในกำรทำงำน
12. ย้ำให้ผู้ปฏิบัติงำนตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดในองค์กรให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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13. ดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ทั้งด้ำนปฏิบัติงำน ขวัญกำลังใจ สวัสดิกำรและรับฟังข้อคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชำตำมทำนองคลองธรรม
14. ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ และควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำนโดยให้โอกำสผู้ปฏิบัติงำน
อย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับให้มีโอกำสพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
15. จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียนและพยำน
3.2.3 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
1. จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ
2. กำหนดระดับคุณภำพที่ยอมรับได้ของผลิตภัณฑ์และบริกำร
3. เปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่จะต้องไม่ทำให้ลูกค้ำและประชำชนเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภำพ รำคำ ปริมำณหรือเงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรนั้นๆ
5. จัดระบบเพื่อให้ ลูกค้ำและประชำชนสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์และกำรบริกำร เพื่อให้
ลูกค้ำและประชำชนได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
6. รักษำควำมลับของลูกค้ำและประชำชนอย่ำงจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงกำรไม่นำมำใช้ซึ่งประโยชน์
ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. พยำยำมควบคุม รักษำต้นทุนกำรผลิต ทั้งนี้ต้องรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำรให้ได้
มำตรฐำนตลอดเวลำ
8. พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้ำและประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติตนตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำและประชำชนอย่ำงเคร่งครัด
10. กรณีที่ผลิตภัณฑ์และบริกำรมีปัญหำ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำและประชำชนทรำบอย่ำงรวดเร็ว และ
พิจำรณำดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงรวอเร็ว
11. ไม่ค้ำกำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภำพสินค้ำและบริกำร และไม่กำหนดเงื่อนไขกำรค้ำที่ไม่
เป็นธรรมต่อลูกค้ำและประชำชน
12. สร้ำงนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นกำรยกระดับองค์กร เพื่อให้ลูกค้ำและประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นและ
ศรัทธำองค์กร
3.2.4 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
1. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้
2. ถ้ำมีข้อมูลว่ำมีกำรเรียกหรือกำรรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรำยให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
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3. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้เงิน กำรช ำระคืน กำรดูแลคุณ ภำพผลิ ต ภัณ ฑ์ ตำมมำตรฐำน หลั กทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่อ งอื่นใดที่ได้ให้
ข้อตกลงไว้กับคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้
4. กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
5. รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ถูกต้องและตรงต่อเวลำให้แก่คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ อย่ำงสม่ำเสมอ
6. เร่งติดตำม ทวงถำม ทวงหนี้เพื่อประโยชน์ขององค์กร
3.2.5 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม ที่ส่อถึงกำร
แข่งขันที่มีเจตนำไม่บริสุทธิ์ และผิดกฎหมำย
3. ไม่พยำยำมทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงให้ร้ำยโดยปรำศจำกซึ่งข้อมูล
ควำมจริง
4. ไม่ เข้ ำ ร่ ว มในกิ จ กรรมกำรละเมิ ด สิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ (Intellectual Property: IP) ทั้ ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรใช้อำนำจโดยมิชอบเพื่อครอบครอง ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบ
3.2.6 จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
1. ไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
2. แบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กร ให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม่ำเสมอ
3. ปลูกจิตสำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับอย่ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง
4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงำนกำกับดูแล
5. ไม่กระทำกำรช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ
6. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนกำรกำกับดูแล และรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆต่อหน่วยงำนนั้น
7. ไม่นำเงินและทรัพย์สินขององค์กรไปสนับสนุนทำงกำรเมือง
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3.3 มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
3.3.1 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร
1. ภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งองค์กร
2. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส เสมอภำค และเป็นธรรมโดยปรำศจำกอคติ ตลอดจนละเว้ น
กำรกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร
3. ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ อ ย่ ำ งเต็ ม ก ำลั งควำมสำมำถ ด้ ว ยควำมขยั น หมั่ น เพี ย รและรอบคอบ โดยค ำนึ งถึ ง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
4. ตรงต่อเวลำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละ และใช้เวลำรำชกำรเพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่ำงเต็มที่
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและสถำนภำพขององค์กรตำมควำมเป็นจริง ครบถ้วนและสม่ำเสมอตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
6. จัดกำร ดูแล และใช้ทรั พย์สินขององค์กรอย่ำงประหยัด และรู้คุณค่ำโดยมิให้เสื่อมค่ำเสียหำยหรือ
สิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
7. มีควำมรับผิดชอบต่อควำมสำเร็จ และควำมล้มเหลวขององค์กร มีควำมจงรักภักดีต่อเป้ำหมำยของ
องค์กร มีควำมคิดริเริ่มในกำรปรับปรุงและพัฒนำหน่วยงำนที่ตนสังกัด
3.3.2 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
1. ไม่กล่ำวร้ำยต่อผู้บังคับบัญชำ โดยปรำศจำกข้อมูลและควำมจริง
2. ให้ควำมเคำรพผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบและ/หรืองำน
ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเต็มใจ ร่วมแก้ปัญหำและเสนอควำมเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
3.3.3 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
1. เป็ น ผู้ มีศีล ธรรมอัน ดี ปฏิบั ติห น้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหำผลประโยชน์มิช อบ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม
2. เรียนรู้ควำมผิ ดพลำดของตนเอง และไม่ทำผิดซ้ำ แสวงหำควำมรู้เพิ่ มเติม และใช้วิช ำชีพ ของตน
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่มที่จะพัฒนำตนเองและหน่วยงำน
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อที่จะเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพขององค์กรให้
ไปสู่ควำมเป็นเลิศ
4. เต็มใจช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือกับเพื่อนพนักงำนและเกื้อกูลกันในทำงที่ชอบ ตลอดจนส่งเสริม
และรักษำไว้ซึ่งควำมสำมัคคีและควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน ถือเสมือนว่ำเพื่อนร่วมงำนเป็นคนสำคัญ
5. มีกิริยำมำรยำทที่สุถำพเรียบร้อยต่อผู้ร่วมงำน ลูกค้ำ และผู้มำติดต่อเพื่อรักษำและเผยแพร่ภำพที่ดี
ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม
6. ไม่กล่ำวร้ำยต่อเพื่อนพนักงำน โดยปรำศจำกข้อมูลควำมจริง
7. มีควำมกล้ำหำญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่น และยืดหยุ่น เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อองค์กร
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3.3.4 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้า
1. ผลิตยำและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนซึ่งคณะกรรมกำรอำหำรและยำกำหนด
2. ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง และสุภ ำพอ่อนน้อม
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และกำรบริกำรที่จะอำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องรวดเร็ว
3. รั กษำมำตรฐำนกำรให้ บ ริ กำรให้ เป็ นที่ ป ระจั กษ์ เพื่ อ สร้ำงควำมมั่น ใจให้ กับ ลู กค้ ำ และปรับ ปรุง
มำตรฐำนกำรบริกำรให้ดีขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้ง
4. รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ เพื่อเป็นช่องทำงให้
มีกำรปรับปรุงให้บริกำรลูกค้ำให้ดีขึ้นอยู่ตลดเวลำ
5. ละเว้นกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ซึ่งมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้แก่กันโดยเสน่หำจำก
ผู้มำติดต่อ
3.3.5 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้
1. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้ำหรือเจ้ำหนี้
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้ำหรือเจ้ำหนี้ ด้วยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียม
3. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มีกับคู่ค้ำ หรือเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดตำมที่ตกลงกันไว้
4. หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใด ๆ ที่ตกลงกันไว้ จะต้องแจ้งให้คู่ค้ำหรือเจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อหำทำงแก้ไขร่วมกัน
5. หำกมีข้อมูลกำรเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรำยละเอียดให้ผู้
เกี่ยวข้องทรำบ
3.3.6 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อสังคม
1. ไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะส่งผลเสียหำยต่อสภำพแวดล้อม สังคม และควำมมั่นคงของชำติ
2. ไม่ให้กำรช่วยเหลือ หรือให้กำรสนับสนุนกิจกรรมใดๆ หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะสร้ำงควำมเสีย
หำยต่อสภำพแวดล้อม สังคม หรือควำมมั่นคงของชำติ โดยร่วมกันกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบต่ำงๆ
3. ประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบ สร้ำงสรรค์ และปฏิบัติตำมเจตนำรมย์ของกฎหมำยหรือกฎ
ระเบียบที่ออกโดยองค์กร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ที่จะมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมหรือเยำวชนอย่ำงสม่ำเสมอเท่ำที่จะ
สำมำรถกระทำได้
5. มีจิตสำนักในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 4
นโยบายด้านการร้องเรียน
องค์กำรเภสัชกรรม คำดหวังว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรเภสัชกรรม จะร่วมกันสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนทำงจริ ย ธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิ นงำนขององค์กำรเภสั ช กรรม โดยสนั บสนุน ให้ มีกำร
สอบถำมกรณีมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณกำรดำเนินงำนขององค์กำร
เภสั ชกรรม รวมทั้งเปิดโอกำสให้ ผู้ ปฏิบั ติงำนทุกคนสำมำรถร้องเรียนเมื่ อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม หรือขัดต่อ
มำตรฐำนทำงจริ ย ธรรม และจรรยำบรรณกำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก ำรเภสั ช กรรม หรือ สอบถำมข้ อ ข้ อ งใจได้ ที่
กองพัฒนำองค์กรเพื่อควำมยั่งยืน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
องค์กำรเภสัชกรรม ให้คำมั่นว่ำจะรับฟังทุกข้อ ร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส และเอำใจใส่ รวมทั้งให้
ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย กำหนดระยะเวลำสอบสวนอย่ำงเหมำะสม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นควำมลับ และ
ได้รับกำรคุ้มครอง ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งอย่ำงเป็นธรรม ทั้งในระหว่ำงกำรสอบสวน และภำยหลังกำรสอบสวน
4.1 ช่องทางการร้องเรียน
4.1.1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต โทร 085-484-2389 และ 02-203-8071
4.1.2 ตู้รับเรื่องกำรร้องเรียน ภำยในองค์กำรเภสัชกรรม
4.1.3 Website : www.gpo.or.th
4.1.4 E-mail : CG@gpo.or.th
4.1.5 จดหมำย จัดส่งทำงไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง จ่ำหน้ำซองถึง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริต” 75/1 ถ.พระรำม 6 แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400
4.2 ขั้นตอนการร้องเรียน
4.2.1 ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยกำร / ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
4.2.2 เอกสำรกำรร้องเรียน ต้องมีรำยละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน ที่สำมำรถติดต่อได้
(2) ระบุเหตุกำรณ์ บุคคล ที่ต้องกำรร้องเรียน โดยละเอียด
(3) ระบุเรื่องวันเวลำกำรร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียด
4.2.3 ลงลำยมือชื่อ และเขียนชื่อ นำมสกุลด้วยตัวบรรจง สำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นควำมลับ
4.2.4 ในกรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ นำมสกุลจริง และไม่สำมำรถติดต่อได้ จะถือว่ำเป็นบัตรสนเท่ ห์ แต่หำก
ข้อร้องเรียนนั้นมีกำรระบุหลักฐำน ข้อมูลชัดเจน และกรณีแวดล้อมปรำกฏชั ดเจน ตลอด จนสำมำรถชี้พยำนบุคคลได้
อย่ำงแน่นอน จึงจะนำมำดำเนินกำรต่อ
4.2.5 ส่งข้อร้องเรียนได้ที่ช่องทำงตำม 4.1
4.2.6 แจ้งผู้ร้องเรียน รับ/ไม่รับเรื่อง ภำยใน 15 วัน
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4.2.7 หำกกำรร้องเรียนมีควำมเป็นจริง และเป็นควำมผิ ดทำงกฎหมำยบ้ำนเมือง ให้ ดำเนินคดีทำง
อำญำ และถ้ำมีข้อมูลควำมจริง เป็นคดีควำมผิดทำงวินัย ให้ดำเนินกำรสอบสวน หรือตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไป
ตำมข้อบังคับองค์กำรเภสัชกรรมว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.2558
4.2.8 แจ้งผลกำรร้องเรียน ถึงผู้ร้องเรียน ภำยใน 70 วัน กรณีที่ไม่มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน และ
ภำยใน 340 วัน กรณีที่มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
4.2.9 เปิดเผยข้อมูลหลังจำกมีกำรลงโทษทำงวินัยแล้ว 1 ปีเป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อกำรเรียนรู้และป้องกัน
กำรกระทำผิดซ้ำ โดยปกปิดชื่อและหน่วยงำน
4.3 แผนผัง/ขั้นตอน กระบวนการดาเนินการเรื่องร้องเรียนเรื่อง/การทุจริต โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริต องค์การเภสัชกรรม
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ส่วนที่ 5
การสื่อสาร และการติดตามรายงานผล
เพื่อให้มั่น ใจว่ำ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนทุ กคนขององค์กำรเภสัชกรรม เข้ำใจ และ
ปฏิบัติตำมคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณขององค์กำรเภสัชกรรม จนกลำยเป็นพฤติกรรม และเป็นวัฒนธรรมที่ดี
องค์กำรเภสัชกรรมจึงได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนไว้ดังนี้
5.1 การสื่อสารคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัชกรรม
1. มีช่องทำงกำรสื่อสำรดังนี้
1.1 Website : www.gpo.or.th
1.2 Website ภำยในองค์กร
2. ผู้อำนวยกำร/ผู้บริหำร สื่อสำรสู่พนักงำน ในโอกำส “ผู้บริหำรพบพนักงำน” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมำส
3. จัดทำเล่มคู่มือ มอบให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำนทุกคน
4. ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น เสียงตำมสำย บอร์ดนิทรรศกำร ฯลฯ
5.2 การประเมินการรับรู้คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมใน
องค์การเภสัชกรรม
องค์กำรเภสัชกรรมกำหนดให้มีกำรประเมินกำรรับรู้ โดยใช้แบบสอบถำม เป็นประจำทุกปี และประเมิน
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให้กองพัฒนำองค์กรเพื่อควำมยั่งยืน กำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย เสนอผู้บริหำรให้
ควำมเห็นชอบ ติดตำม รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเป็นประจำอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง
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