
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ 

ท มล ๐๐๓๒.๓๒๒/ ๔๙๑๐ วันท ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เร่ือง ขออนุญาตให้เผยแพร่แนวทางการตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการ 

จัดซ้ือจัดจ้างเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลปาย 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการ

ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความขอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรมและตาม 
ข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) น้ัน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย จึงขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธใจในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลปาย ตามท่ี 
แนบมาพร้อมน้ีข้ึนเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) : ITA

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุมัติประกาศเผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ

(นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป

อนุมัติ /  อนุญาต

AT"
(นาย'วัฒน'ขัย วิเศษสมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย



ด่วนทีสด ๚เjy
ท่ี สธ ๐๒๑๗/''3 ^003 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ร ^  ตุลาคม ๒๕๖๐

เร่ือง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงาบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาการสาธารณสุชสิรินธรทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๒๓๒/ว ๙๖๖ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

.ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง จำนวน ๑ ฉบับ
การปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) แบบแสดงความบริสุทธ้ิใจในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒(£๕๙ ลงวันที่ 

๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ1ของผู้'ปฏิบัติงานเป็น'ไปด้วยความ 
ชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามข้อกำหนด 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) น้ัน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
แบบแสดงความบริสุทธี้ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ ๒) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
โดยท่านต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏ ิบ ัต ิงานด้านการพัสดุและเจ ้าหน้าท ี่ในหน่วยงานถึง 
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และปีองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ยกเลิกประกาศ ฯ ตามที่อ้างถึง สามารถเรียกดูเอกสารได้ที่ 
www.stopcorruption.moph.go.th—>แนวทางปฏิบัติงาบเพ่ือตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง—>๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งผู้เก่ียวข้องในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

'(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบีต๊การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ /  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดชื้0จัดจ้ๆง

พ.ศ. ๒๕๖0

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาฐๅรณสุข 
ม ีแนวทางการปฏ ิบ ัต ิตนตามกรอบจรรยาบรรณของผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ม ีดวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบใต้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานต้านการจัดช้ือจัดจ้างใว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ 
ผู้มีส่วนเก่ียวช้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ชองผู้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบไต้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง 
และทางอ้อม จากผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวช้องที่เช้ามามีนิติสัมพันธ์ 
และต้องไม่เช้าไปมีส่วนใต้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการชัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม,ว่าการกระทำน้ันจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง ที่เช้ามามีนิติสัมพันธ์ 
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟ้งผู้มาร้องเรียบ ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟิอมีนํ้าใจ 
แต่ท้ังนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม,เป็นปฏิป้กษ์ต่อการแช่งชันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวช้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นท่ียอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติชองทางราชการ
อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน 
ให้คำปรึกษา แนะนำ รับพิงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง 
ในการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ท ั้งน ี้...



ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง-ปฏิบัติงาน 
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖0 และแบบแสดงความบริสุทธิ้ใจในการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง .

ประกาศ ณ วันท่ี ^  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖0

(นายพษฎาโชคดำรงสุข) 
ปลัดกระทรวงสาธารฌสุฃ


