
บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๓๒๖๘ ๑๑๐๘
ท้ ปข ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วัน ที่ ^ ด้น'}'

เรื่อง ขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ตามหนังสือด่วนทสุด ท สธ ๐๒๑๗/ว ๓๐๐๑ ลงวันท ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรือง ขอส่ง 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน 

การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
งานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA)
โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ จึงขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบบุคลากร ตามหนังสือดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

(นายเมธ ีสิตาลรัศมี) 
นักรังสืการแพทย์ชำนาญการ

อนุมิติ

(นายวิท้ยา โปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีชันธิ



ด่า'แทื่สุด.

ถนนตวานนท ์จังหวัดนนทบุร ี๑๑0๐๐ 

ah ตุลาคม ๒๕๖๐
เร้อง ขอส่^ระกา^ำนักงานปลัดกระทรวงสา5^ณสุขว่าด้วยแนวทางปฎ^งาน1พื่อตรวจสอบบคุลากร

ในหน่วยงานด้านการจัดชี่’ธจัดจัาง พ1ศ ๒๕๖๐
เรียน นายนพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังทวัด ผู้อำนวยการโรงพยานาลถูนย7โรงทยาบาลท์ว\11/

ผู้อำนวยการ??าบักงานเขตสุขกาพทุกแ^ง่ง
ผู้อำนวยการวทยาลัยพยานาลนรมรๅขขน{| และวิทยาการสาธารณสุข^นธรทุกแ^ง 

อางถง หนงสีอด่วนทสุด ท สธ ๐๒๓๒/ว ๙๖๒ สงวันที ่๑๒ พฤษภาดฆ ๒๕(ร:๙
สีงทส่งมาด้วย ๑) ประกาศส่านักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่าลัวยแนวทาง จำนวน ๑ 3นัน

การปฎงตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานดำนการจัดช่ี'0ดจาัง ^ ศ ๒๕๖๐ 

๒) นนบแสดงความบรีสุทธใจในการจัดชี่อจัดจัางของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด
ตามท สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกร1/ทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยแนวทางปฎบัดึงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานดำนการจัดชี่'อจัดจ้าง พ ศ ๖๕๕๙ ล^ที่ 

๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใท้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหนัาที่ในหน่วยงานสังจัด^าน-กงิๅน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มึแนวทางการปฏิบัดตนตามกรอบจรรยาบรรณของ^ปฏึ^งาน^นใน^0คว^ 

ขอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรน จรรยาบรรณของผู้ปฏึนัดิงานด้านหัลด ุพ.ศ ๒^๔๓ และดานจัอกำหนด 
ไนการประเมนคุณธรรมและควานโปร่งใสในการดำ1น่นงๅนข0งหนว่ยงานภาค^ (เกtegrjty and Transparency
Assessment ะ ITA) นัน

สำนกงานปลดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยแนวทางปฏิบัดิงานเพอตรวจสอบบุคอากรในหน่วยงานด้านการจัดชี่'0จัดจัาง พ ศ ๒๕๖0 และ
แบบแลดงควาบบรํสุทรใจในการจัดฃ้อจัดจ้างแ0,,หน่วย,าน สิ่งที่ส่งนาดว้0 ๑) 110;. ๒) เที่อใท้ส0ัดัคัล้0งิจัน ั

พระราขบ ญญต การจดขอจัดจางและการบริหารท้^คุภาคพ.ค. ๒๕๖0 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การ จัดชอจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัธ พ.ค. ๒๕๖0 และที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการ คลัง 
โดย ท่าน ด้อง ควบ คุม กำกับ ดูแล ตรวจ สอบ ผู้ปฏ ิบัด ิงาน ต้าน การพัสดุ และ เจ้า หนัาที่ใน หน่วย งาน ถึง
ความเกยวขัองกับผู้เสนองานในการจัดชี่อจัคจ้างทราบ1เละถึคูป^ป^0ปาง1คร่งคริด เพื่อให้เกิดควานโปร่งใส y/ 

และบ องกันผลประโยขนพับขอน และใหยกเลิกประกาศ *1 ตานที่อ้างถึง สามารถเรียกดเค กสารได้ที่^^^''’' s

I /S/' <£รุ' '(นายพษฎา โชคดำรงสุข) .Ay.-Hay' j ^—■'
^ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ใ:พทบ

ศนยปฏิน์ตการต่อด้านการทุจรืตกระทรวงสาธารณสุข 0ไปรทภ-นนน••ทว ิ 3NCD % Q/
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ /โทรสาร ๐ ๒๕^๐.,๑๓^๐ Vft./ะบี
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ประกาศสำนกงานปลัดกระทรวงสาธาร{นสุ-ข 
ว่าต้วยแนวทางปฎนัตงานเพื่อตรวจสยิบบุคลากรในหน่วยงาน,ด้านการจัดช0ืจัดจ้าง

พ.ศ. ๒๕๖©

เพื่อให้^ปฏิน้ดงานด้านการพัสดุแสะเจ้าหน้าลี่!นหน่วยงานลังก็'ดสำน้'ก่งานปลัด่กระทรวงสาฐารfนสุ^ 
มึ.แนวทางการปฎ1บดิตนตาม•กรยิบจรรยาบรรณจ0งผูปฏิน้ดิงานให้ฏึดวานใน่^งใส สามารถตรวจสปิบได ้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จงกำหนดแนวทาง 
ไนการป.ฎบตเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดชี่0จัดจ้างไว้ ดัง-นี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เถีนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ 
ผู้รส่วนเกี่ยวช้องล่ีเช้ามามน้ดิสัมพันธ์

๒. บุคลากรไนหน่วยงานสนับส่บุนการปฏึบัตหน้าลี่ชองผู้ดำเนินการจัดชี่อจัดจ้างด้วยความคุมค่า 
โปร่งไส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรไนหน่วยงานต้องไม่เรืยก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนไดทั้งทางตรง 
และทางอ้อม จากผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ช่นะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวช้องลี่เช้ามามีนิดิสัมพันธ ์
และต้องไม่เช้าไปมีส่วนได้เสียพังทางตรงหรืยิทางอ้ยิม เพื่อประโยชน์ชองตนเองหรือผู้อื่น ชี่งเป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเกิดข้ึนก่อน ชณะ หรือหลังการปฎิบตหน้าลี่

๔. บุคลากรใน>1บ่วยงานปฎบดต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลี่เช้ามามีนิตสัมพันธ ์
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมกงการรับท้งผู้มารัองเรียน ร้องทุกข ์ด้วยความเป็นธรรม เอี้อเพื่อมึนํ้าไจ 
แต่ทั้งนี ้การปฎิบตตังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแช่งขันยิย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานใพัความร่วมมึอกับทุกฝ่ายในการเสรืมสร้างมาตรฐานการปฏิบัดิงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวช้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรไนหน่วยงานต้องปฏิบัตหน้าท่ีโดยยึดถึอกฎหมาย กฎ ระเบียบปฎบตชองทางราชการ
อย่างเคร่งครัด

ห!. บุคลากรในหน่วยงานตำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินชองหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 
โดยคำนึงถึงความสูกต้อง ยุตธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพืนึจโดยชอบด้วยกฎหมายใบการปฏิบัติงาน และล่งเสรืมสนับสบุน 
ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟ้งความคดเหนของผู้ปฏิบ้ตงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดุแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง 
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยง่านด้านการจัดขึ้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ะ-รฺ'พังน
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ทั้งน้ีใท้หน่วยงานนำประกาศสำ^กงาใ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุ•ยว่าด้วยนนๅvnงปฏ0ิ'ดิงาน
เพ^รวจสอนบุคลากร1นหน'วยงานด้านการลัดซีคู^จ้าง พ ศ ๒๕๖๐ และแบบแสดงควาน^

จัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกรบการจ้ดซัฐจัดจ้างทุกประ๓ทในขั้นตอนรายงานข0ชี5่ฏ^ยิขอจ้าง .
ประกาศ ณ วันที ่v^Vj ตุลาคม พ.กึ. is(£๖0 

&■

(นาย;จษฎา โขคด้ารงสุรี)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1_



. 1

แบบแสดงความบริลุทริ๋ใจไนการจัดซ็อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเด็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เจ้าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า........................................................................................................... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า........................................................................................................... (เจ้าทน้าที่)

ข้าพเจ้า........................................................................................................... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนไต้ส่วนเลียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ 

ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการหัสดุ ปฏิบัติหน้าที ่

ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถไห้มีผู้เกี่ยวข้อฺงตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไวในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบคลากร 

ในหน่วยงานด้านการจัดซี้อจัดจ้าง พ.ค. '10๕๖๐
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 

ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เช้ามามีนิติสัมพันธ ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) (เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



แบบแสดงความบริสุทรใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาบ

ในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (หัวทน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า........................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับท’้สดุ)
ข้าพเจ้า.......................................................................................... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (กรรมการตรวจรับท้'สดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเลียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ 
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในภารดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยจิตสำนิก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ดามที่ระบุไว้ในประกาศสำน้กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเที่อตรวจสอบบุคลากร 

โนหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. ๒๕๖๐
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 

ผู้ชนะประมล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม ลงนาม
(ท้'วหน้าเจ้าหน้าที่) (เจ้าหน้าที่)

ลงนาม ลงนาม

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหต ุหากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุพร๋ิ•จ 

นได้โดยอบุโลม



โรงพยาบาลๆยบุรื

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวึบไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส์อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทบไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒(*๖๔ 

สำหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซด์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลั*ปรรพรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคึรีขันธ์

วัน/เดีอน/ป ึะ ^ ว^
หัวข้อ ะ ขออบุม้ตประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดชื,่อจัดจ้างขึ้นทึบไซด์

ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)
แนวทางปฏีบ้ตงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดขึ้อจัดจ้าง

Link ภายนอก ะ
หมายเหต ะ

ผู้รับผิดชอบการไท้ข้อมูล ผู้อบุม้ตเบุรอง
เ^ r

(นายพธึ สิตาลรัศมึ) (นายวุทยปธาสินธุ)
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ข้านาญการ ตำแหน่ง ทันตแพทยเชื่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข

วันVI ^ ด้นว'ไ f\^ bCbeา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรื
วันที ่i ด้นวา^

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร,

( นางสาวพัณณิตา เขึ้อชาต ิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที ่i ชิน'ท?Vม


