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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี ฝ่ายบริหารท่ัวไป(งานพัสดุ) โทร ๐ ๓๒๖๘ ๑๑๐๘ 
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เรือง ขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต ์

ของหน่วยงาน

เรียน ผ้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สร ๐๒๑๗/ว ๓๐๐๑ ลงวันที๑่๖ ตุลาคม ๒<£๖๐ เรื่อง ขอส่ง 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน

การจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒£๖๐ นัน

งานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessnnent : ITA)

โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ จึงขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบบุคลากร ตามหนังสือดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

J ^—J ^ไ-ทั่
(นายเมธ ีสิตาลรัศมี)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

อนมีตื

(นายวิ)รยา^ไปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีชันธ์
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สำนักงานปลัดกระทรว4สาฐารณสุรี)
ถนนติวานนท ์ซังหวัดนนทบุร ี๑®©๐๐

a'a ตุลาคน ๒๕๖0
เรอง ส่'5ปวะิกา^สำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุรีเว่าด้วยนนาทางปฏิปตงานเพึ่อตรวจสอบบุคลากร

ในหน่วยงานด้านการซัดซึ้ชิจัคซัาง ท,(จุ, ๒๕:๖๐

เรียน บายแพทย์สาธารณสุรีเจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการใวิงพยาบาลศูนย์yวัรงพยาบาลทั่วไป/
ผู้อำนวยการสำนักงานเรี)ตสุรี)ภาพทุกน,ห่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมรารี)รี)นน ่และวิทยาการสาธารณสุรี)สิรีนฐรทุกแห่ง 

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สร o๒๓๒/ว ๙๖๖ ลงวันที ่๑๒ พฤษภาคม
สิงทสํงมาด้วย ๑) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุรี)ว่าด้วย11นวทาง จำนวน ๑ ธบับ

การปฏินัคิงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการซัดช่ี'0จัดจัาง พ (จ๒ุป็ะ:๖๐ 
๒) นบบแสดงความบริสุท^ใจในการจัดชื้อจัดจ้างรี)องหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด
ดามท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุรี) ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุรี) 

ว่าด้วยแนวทางปฏินัติงาบเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ื0จัดจัาง พ (จ ุh£ctv( ลงวันที่

๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕*๙ เพื่อใ'หผู้ปฏินัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำบักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุรี) มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณรี,0งผู้ปฏิบัดิงานเป็นใปด้วยความ 
จอบธรวิมตามหลกระบบคุณธรรม จรรยาบรรณรี)องผู้ปฏิบ้ตงานด้านพัสดุ พ ค, และตามจ้อกำหนด
ไนการประเมีบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเป็นงานรีเ0งหน่วยงานภาครี^ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) นั้น

สำนักงานฺปลัดกระทรวงสาธารณสุรี) จึงออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณลุรี) 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง พ.ค. ๒๕๖0 และ 
แบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดชื้อจัดจ้างรี)องหน่วยงาน สิงท่ีส่งมาด้วย ๑) และ ๒) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระรารี)บัญtyติการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖0 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
____________________________________*______ ___________ if- . . - . — ... ๗J»...........«................. ............ - . __________.£>.

.4
wwvv,stopcorruption.moph.go.th—>แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดชื้อซัดจ้าง—>๒,๕๖๐ '
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ประกาศสำบักงานปลัคกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยนนวทางปฏีน้ตงานเพึ่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจศซ็อฃ็'ดจ้าง

'พ.ศ, todtteo

เกิดประสิทธิกาพสูงสุต เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบสุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทาง 
ในการป.ฏิน์ชิเพึ่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการชัศ้ร์อจ้ดจ้างไว ้ดังนี้

3). บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้จนะประมูล หรือ 
ผู้รส่วนเก่ียวจ้ชิงที่เช้ามาฏึป็ดิลัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับลบุนการปฏีบตหน้าที่ชองผู้ดำเนินการรัดน้ีอจ้ดจ้างด้วยความคุมค่า 
โปร่งไส มีประสิทธิภาทและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรืยก่ รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่งทางตรง 
และทางออม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ช่นะ.ก่ารประมูล หรือผู้มีส์วนเกี่ยวช้องที่เช้ามาฆินิติสัมพันธ์ 
และต้องไม่เช้าไปมืส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึงเป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งน้ีไม่ว่าการกระพัาน้ันจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏีบติหน้าที่

แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติตังกลำวด้องไม่เป็นปฏิปักซ์ต่อการแช่งขันอย่างเสรืและเป็นอรรม 
( <ร:. บุคลากรไนหนำยงานไนัลวามร่วมมีอกับทุกย์ายในการเสรืมสว้างมาตรฐานการปฏ็น้ต^าน

ของเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวช้องกับงานด้าน.พัสดุให้เป็นท่ียอบรัน
๖. บุคลากรไนหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถึอกฎหมาย กฎ ระเบยบปฏิบัติของทางราชการ

อย่างเคร่งครัด
rt. บุคลากรไนหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมชรงราชการเป็ม*',1ต้ก 

โดยคำนึงถึงความสูทต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอซด้วย
๘. ผู้บังดับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิน์^งาม และล่งเสรืมสนับ*,ปม 

ให้คำปรึกษา แนะบา รับพิงความคิดเห้นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุ่ผส
๘, ผู้บังคับบัญชาด้องควบคุม กำกับดุแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพตุต้ปฏิบัต๊ดามเ,*มาทว'5 

ไนการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ายง่านด้านการจ้ด^®บัดจ้างร^า31■ดางคว้'^

น.
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ประกาศ รน วันที่ 'ร,ส ตุลาคม พ,ศ. teCfao

(บายพษฎๆ โพท้ารงสุ!ส 
ปลัดกระทรวงสา(ทรพสุข
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แบบแสดงความบริสุทธ,ิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน ์
ของหัวหนัาเจ้าหน้าที ่เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

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

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ด่วนเลียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ 
ใฅๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามารนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที 

ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส ลามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางน่ฏิบัติงานเ,ที่อดรวจสอบนค่ลากร 

ไนหน่วยงานด้านการจัดเอจัดจ้าง พ.ค. ๒6๖0
หากปรากฏว่าเกิดความขัคแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาอ ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน พรีอ 

ผู้ชนะประมูล หรือผู้มิด่วนเกี่ยวข้องที่'.ข้ามามีนิติสัมพันธ ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) (เจ้าหน้าที่)

ลงนาม ลงนาม

(ประธิๆนกรรมการตรวจรับพัสดุ) (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหต ุทากเพิ่มเติมคณะกรรม^ารสามารถดำเนินทารภายใต้แบนแสดงคา!า

นโด้ไดยอนโลม

มบรืลุทธี่ไจ ก
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แบบแสดงความบริสุทซ็ใจในการจัดซ้อชัดชัางของหน่วยงาน (วงเงินเด็กน้อยไม่เกิน ๑๐0,000 บาท) 

ในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแชังทางผลประโยขน์ของหัวหน้าเจัาหน้าที ่เจัาหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้ๆVแจัา ...................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

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

ข้าพเข้า...................................................... ........................................... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วน1ลียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยชัรฆ หรือผลประโยชน 
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล ทรืชิมูม ฺ
ส่วนเกี่ยวข้องที่;ข้ามามีนิตสัมพันธ ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับสวรพัสด ุปฏิบัด้หน้าที ่
ด้วยจดสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวช้องตรวจสอบได้ดุกเวสา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสัากัญ 

ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารลวสุชว่าด้วยแนวหางน่ฏิน้^',าน^อตรวจ?!อบ,4คลากร 

ในหน่วยงานด้านการจัตซี้อจัดจ้าง พ.ค. ๒<*๖o
หากปรากฏว่าเกิดความขัคแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากันผู้^าย ผู้รันจ้าง ผู้เสนองาน หรอ 

ผู้ชนะประมูล หรือผู้มืส่วนเก่ียวข้องที่เข้ามามีนิดิสัมท้นธ ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที่

ลงนาม ................... ลงนาม.........................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) (เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัลตุ)

£4


