
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขเวียงสา  จังหวัดน่าน                  โทร. ๐54 718193 
ที ่ นน.๐432 /934                                      วันที ่    18     พฤศจิกายน   ๒๕๖4                  
เรื่อง    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
             ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ        

เรียน    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

  1.เรื่องเดิม 
     1.1 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0207/ว283 ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2564 ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2564  
เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล ปลุกจิตสำนึก
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และร่วมประชาสั มพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดรับทราบตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติ
ตนตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ. 2564 (เอกสาร 1) 
     1.2 ต่อมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ 0207/ว358 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 
2564 เรื่อง ขอให้จัดส่งแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดส่งแนวทางปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯของหน่วยงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศฯดังกล่าว และจักได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ 
ขึ้นเผยแพรบ่นเว็ปไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (เอกสาร 2) 
     1.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มีประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  และเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านสามารถ 
นำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 5(1) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  (ครบหกสิบวัน 
วันที ่14 กรกฎาคม 2564) (เอกสาร 3) 
  2.ข้อเท็จจริง 
     คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน ในส่วน MOIT 14 
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา             
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสาร 4) 
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     ข้อมูลประกอบ 
     หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2560 หน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ที่ประกาศ 
ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประกาศฯ ฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปโดยประกาศ ฯ ดังกล่าว ที่กำหนดให้หน่วยงาน 
ต้องดำเนินการ 
     (1) จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในหกสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้(ครบหกสิบวัน วันที่14 กรกฎาคม 2564) 
     (2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์
จริยธรรมฉบับนี้ 
     (3) นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและปลุก
จิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้  
เป็นรูปธรรม 
     มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน 
     ทั้งนี้อนุโลมให้กรณีหน่วยงานประกาศ ภายหลังหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้(ครบหกสิบวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
     2. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
จริยธรรมของหน่วยงาน  
     ทั้งนี้ อนุโลมให้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต  
     3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร เป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
     4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการและอนุมัติให้ 
     4.1 นำคำสั่ง หรือประกาศของหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     4.2 นำรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 4.ข้อพิจารณา 
    กลุ่มงานบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้บุคลากร

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สามารถนำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  จึงเห็นควรใช้ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา   ลงวันที่  12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 ตาม 1.3 ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเห็นควรทำหนังสือ 
แจ้งหน่วยงานในสังกัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  5.ข้อพิจารณา 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
                        5.๑ อนุญาตให้ใช้ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  
                               พ.ศ.2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา 
                               และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 ตาม 1.3 ต่อไป 
                              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     5.๒  ลงนามหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

5.3 ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารตาม 5.1 -5.2 ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข 
         อำเภอเวียงสา (www.sasuksa.com)   

 
 

 

                                                                                        

 (นายจารุวัจน์  ไชยบุญเรือง) 
      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
     ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

- ชอบ /ลงนามแล้ว 
                                     -    ดำเนินการ 
 

 

                                                               (นายชุมพล  สุทธิ) 
                                                            สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
 
 
 
 
 
 
 
 


