
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง   โทร.๐54-761043    
ที ่ นน 0932/ 39                                              วันที ่ 28 มกราคม  ๒๕๖5                  . 
เรื่อง    แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์  
 มิใช่ยา พ.ศ. 2564          

เรียน    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

  1.เรื่องเดิม 
     ตามที ่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือด่วนที ่ส ุด ที ่ 0207/ว283 ลงวันที ่ 18 
พฤษภาคม 2564 แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื ้อจัดหาและ 
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2564 ผลบังคับใช้ตั ้งแต่ 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เกณฑ์จริยธรรม
การจ ัดซ ื ้ อจ ัดหาและการส ่ง เสร ิมการขายยาและเวชภ ัณฑ ์ท ี ่ ม ิ ใช ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข   
เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล ปลุกจิตสำนึก
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดรับทราบตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบตัิ
ตนตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื ้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 1) 

  2.ข้อเท็จจริง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตัวชี้วัดที่ 5 : MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง 
หรือประกาศ หรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ทั้งนี้อนุโลมให้กรณีหน่วยงาน
ประกาศ ภายหลังหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ (ครบหก
สิบวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

2. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
จริยธรรมของหน่วยงาน  

3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู ้บริหาร เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการและอนุมัติให้  
4.1 นำคำสั่ง หรือประกาศของหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ

กระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
ที ่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมี
แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

4.2 นำรายงานสรุปผลต่อผู้บริหารเป็นระบบและต่อเนื่อง ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
    ประกาศกระทรวงสาธารณส ุข  เร ื ่ อง  เกณฑ ์จร ิยธรรมการจ ัดซ ื ้ อจ ัดหาและ 

การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 3) 



    ข้อ 4 ในประกาศนี ้
     “ส่วนราชการ” หมายความว่า กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็น
กรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
     “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งมีการดำเนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     “หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
     “เกณฑ์จริยธรรม” หมายความว่า เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
     ข้อ 5 ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
     (๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไว้ในที่เปิดเผย ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 
     (๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
จริยธรรมฉบับนี้ 
     (๓) นำเกณฑ์จร ิยธรรมนี ้มาใช ้ในการเสร ิมสร ้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลูกและ 
ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ให้เป็นรูปธรรม 

 4.ข้อพิจารณา 
    กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้บุคลากร 

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง สามารถนำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564   
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารดังนี้ 
                        ๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  

   2. คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกบัติดตาม 
     3. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
     4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

   4. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน
หลวง 

 
(นางดาวง งามสม) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

           -ทราบ-  

 
       (  นายขวลิต รวมศิลป์ )                        

สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน…บริหารทั่วไป…………………………………………………………………. 
ชื่อหน่วยงาน: …สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน……………………………… 
วัน/เดือน/ปี:  …..28. เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565……………………………………… 
หัวข้อ: MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ) 

๑. บันทึกข้อความแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564 

๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2564            

๓. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

            5.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 
Linkภายนอก: …… https://web.ssobanluang.com ……………………………………………… 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                   
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                          ผู้อนมุัติรับรอง 

                                                                                                                      

                ( นางดาวรุ่ง งามสม )                                                                  ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
   วันที่  28 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565                                  วันที่  28 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565                                           

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
( นางสาวอักษราภัค คำเขียว ) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

                                               วันที่  28 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565                                           

 
 


