บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทร. 0 54795104
ที่ นน 05๓๒/652
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2560
เรียน สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานต้นสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามกรอบจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหน่วยงานจะต้องนา
1. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อย
ไม่ เ กิ น 100,000 บาท และวงเงิ น เกิ น 100,000 บาท (แนบท้ า ยเอกสารประกอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ทุกประเภท)
กลุ่มงานบริหารทั่วไปพิจารณาแล้วเห็นควร แจ้งเวียนให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้างทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง https://bit.ly/3EAgiag
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ต่อไป

(นางวันทนา เมืองเล็น)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
- ทราบ
- ดาเนินการตามเสนอ
(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทร. 0 54795104
ที่ นน 05๓๒/654
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
เรื่อง ขอส่งประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256

เรียน

0

สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณา
สุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และได้ออก
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ แนบแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอน
รานงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จึงขอส่งประกาศสานักงานสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ถือปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดสามารถเรียกดูเอกสารที่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง https://bit.ly/3EAgiag
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นางวันทนา เมืองเล็น)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
- ทราบ
- ดาเนินการตามเสนอ
(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

ที่ นน 0532/ว 15

สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ถนน น่าน – ทุ่งช้าง 55130
1 ตุลาคม 2564

เรื่อง

ขอส่งประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) สาเนาหนังสือที่ด่วนที่สุด สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จานวน 1 แผ่น
2.) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560
จานวน 2 แผ่น
3.) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
จานวน 2 แผ่น
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และได้ออก
ประกาศส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้ว ยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่ว ยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ว ยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ แนบแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทใน
ขั้นตอนรานงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จึงขอส่งประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว
เพื่อเป็น แนวทางและให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้างถือเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
งานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
โทร. ๐ 5479 5104

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ
----------------------------------------------ข้าพเจ้า

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า

(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดยอ้ อ มหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือ ผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ตามที่
ระบุในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะ
ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม....................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที)่
ลงนาม................................................
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม...............................................
( เจ้าหน้าที)่

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
----------------------------------------------ข้าพเจ้า........................................................................................... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า............................................................................................(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า............................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า............................................................................................. (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า.............................................................................................. (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ขอให้ ค ารั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ โดยอ้ อ มหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือ ผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ตามที่
ระบุในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะ
ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(เจ้าหน้าที)่
ลงนาม
( กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
( กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดาเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ นี้โดยอนุโลม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2565
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
.
วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2564
.
หัวข้อ : MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
- ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
100,000 บาท
- ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุวงเงินเกิน
100,000 บาท
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
Link ภายนอก : https://bit.ly/3EAgiag
- ระบบ MITAS
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางวันทนา เมืองเล็น)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขขานาญงาน
วันที่... 1....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ...2564...

(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
ตาแหน่ง...สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง...
วันที่... 1....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ...2564...

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอิทธิพล กาญจนเรืองวัฒน์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขขานาญงาน
วันที่... 1....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ...2564...
.

