
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง    จังหวัดน่ำน    โทรศัพท์   0 5479 5104        
ที ่ นน 0532 / 435                            วันที ่     9     มีนำคม    ๒๕๖5                      . 
เรื่อง    หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร และระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำ 
             ตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร     

เรียน    สำธำรณสุขจังหวัดอ ำเภอทุ่งช้ำง 

  1.ต้นเรื่อง 
     1.1 ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุข ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0207/ว283 ลงวันที่ 18 
พฤษภำคม 2564 แจ้งเวียนประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำ 
และกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข  พ.ศ. 2564 ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 16 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ใช้ เกณฑ์จริยธรรม
กำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข  พ.ศ. 2564  
เป็นกลยุทธ์เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลระบบจัดซื้อและควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำของสถำนพยำบำล ปลุกจิตส ำนึก
บุคลำกรที่มีควำมเกี่ยวข้องและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และร่วมประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลำกรในสังกัดรับทรำบตลอดจนประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรปฏิบัติ
ตนตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวง
สำธำรณสุขพ.ศ. 2564  
     1.2 ต่อมำกระทรวงสำธำรณสุข ได้มีหนังสือที่  0207/ว358 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 
2564 เรื่อง ขอให้จัดส่งแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ 
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ พ.ศ. 2564 แจ้งให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขจัดส่งแนวทำงปฏิบัติตำม
เกณฑ์จริยธรรมฯของหน่วยงำนไปยังศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่ 21 
กรกฎำคม 2564 เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศฯดังกล่ำว และจักได้รวบรวมแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมฯ 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
     1.3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ได้มีประกำศลงวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2564  
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ  และเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำนสำมำรถ 
น ำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติ ได้อย่ำงถูกต้อง และเพ่ือให้เป็นไปตำมข้อ 5(1) ของประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564 ที่ก ำหนดให้จัดท ำแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมฯ และประกำศ
เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกำศนี้มีผลบังคับใช้  (ครบหกสิบวัน 
วันที ่14 กรกฎาคม 2564)  
 
  2.ข้อเท็จจริง 
  คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPH ITA) ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565  ตัวชี้วัดที่ 5 กำรรับสินบน ในส่วน MOIT 14 
หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำร และระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำ             
ตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรโดยก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
มีรำยละเอียดดังนี้   

2.1 องค์ประกอบ… 
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 2.1 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
 ข้อมูลประกอบ 
     หน่วยงำนส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำหนดมำตรกำรและระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน
ในกระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
กันยำยน 2560 หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อ
จัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564 ที่ประกำศ 
ลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2564 ซึ่งประกำศฯ ฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไปโดยประกำศ ฯ ดังกล่ำว ที่ก ำหนดให้หน่วยงำน 
ต้องด ำเนินกำร 
     (1) จัดท ำแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำ 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภำยในหกสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกำศฯ มีผลบังคับใช้(ครบหกสิบวัน วันที่14 กรกฎำคม 2564) 
     (2) ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์
จริยธรรมฉบับนี้ 
     (3) น ำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มำใช้ ในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลระบบยำ ปลูกและ                   
ปลุกจิตส ำนึกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีควำมเข้ำใจในเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลให้  
เป็นรูปธรรม 
     มีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. มีลักษณะเป็นค ำสั่ง หรือประกำศ หรือข้อสั่งกำรอย่ำงเป็นทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน 
     ทั้งนี้อนุโลมให้กรณีหน่วยงานประกาศ ภายหลังหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ (ครบหกสิบวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 
     2. มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
จริยธรรมของหน่วยงำน  
     ทั้งนี้ อนุโลมให้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต  
     3. มีกำรก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำม และรำยงำนสรุปผลต่อผู้บริหำร เป็นระบบ 
และต่อเนื่อง 
     4. ผู้บังคับบัญชำ จะต้องสั่งกำรและอนุมัติให้ 
     4.1 น ำค ำสั่ง หรือประกำศของหน่วยงำน เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติฯ ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
ของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564 ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
     4.2 น ำรำยงำนสรุปผลต่อผู้บริหำรเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
และมีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

4.ข้อพิจำรณำ… 
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 4.ข้อพิจารณา 
    กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้

บุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง สำมำรถน ำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่ำวไปสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมต่อเนื่อง จึงเห็นควรใช้ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ลงวันที่ 9 
กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำร
ขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 2564 ตำม 1.3 ต่อไปในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และเห็นควรท ำ
หนังสือแจ้งหน่วยงำนในสังกัดเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  5.ข้อพิจารณา 
     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และหำกเห็นชอบโปรดลงนำมในเอกสำรดังนี้ 
                        ๑.ลงนำมในประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ฯ 
     ๒.ลงนำมในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 

   ๓.ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศดังกล่ำวขึ้นเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 
 

 
 
  (นำงวันทนำ  เมืองเล็น) 

                     เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
 
 

                                                               ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 

-  ชอบ/ลงนำมแล้ว/ด ำเนินกำร 
 
   

                                               
 
 
 
 

 (นำยโชติวัฒน์  ฉัตรสุมงคล) 
สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 


