บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ที่ นน 0032.301.04/108
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

.
.
.

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
อ้างถึง ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่ ว ยงานด้ านการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุ ท ธิ์ใ จในการจัด ซื้อ จัดจ้ างของ
หน่วยงาน ที่ สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามประกาศสานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เป็ น ไปด้ ว ยความชอบธรรมตามหลั ก ระบบคุ ณ ธรรม
(MeritSystem) จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้
นั้ น ให้ ห น่ ว ยงานน าประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยว่า ด้ ว ยแนวทางปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทาประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ว่าด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประกาศโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลบ่อเกลือทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป และเห็นควรนาประกาศดังกล่าวนาเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว (www.puahospital.go.th) และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว
กัน
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ความเห็นผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
- ทราบ/อนุมัติ
(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
ที่ นน ๐๐๓๒.301.04/109
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕61
เรื่อง ขอส่งแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

.
.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ว่า
ด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัส ดุและเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานสั งกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม
(MeritSystem) จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้
นั้น
ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงขอส่งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่ ว ยงานด้านการจั ดซื้อ จั ดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว ถื อ ปฏิ บั ติ รายละเอี ย ดสามารถเรี ย กดู เ อกสารได้ ที่ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว www.puahospital.go.th หัวข้อแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
-----------------------------เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
มีแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไป
ด้วยความชอบธรรม ตามหลักระบบคุณธรรม (Merit – System) จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้
1. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการ
ประมูล สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา
2. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา
3. บุคคลในหน่วยงานไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
4. บุคคลในหน่วยงานปฏิบัติต่อ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้าใจ
แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม
5. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ
6. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด
7. บุคลากรในหน่วยงานดาเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่ วนรวมของราชการ
เป็นหลักคานึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
8. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนา
รับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
9. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้ ง นี้ ให้ ห น่ ว ยงานน าประกาศโรงพยาบาลบ่ อ เกลื อ ว่ า ด้ ว ยแนวทางการปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานถ่ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
---------------------------------เพื่อให้การดาเนินการด้านการจัดหาพัสดุ ของสานักงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด โดยให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ในการจัดหา
พัสดุในทุกขั้นตอน
2. ขอกาชับให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่
ในการจัดหาล่วงรู้จากการทาหน้าที่ นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็น
ธรรม
3. หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น โรงพยาบาลบ่อเกลือ จะดาเนินการสืบสวนและหากมีมูลจะ
ดาเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

