
                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแม่ทะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ 5428 9184 ต่อ 103 
ที่ ลป ๐๐32.301/ 37                                  วันที่    23     พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
 

  ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ.2560 และระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560         
ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ             
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ นั้น   
 

  ในการนี้ โรงพยาบาลแม่ทะ  ได้จัดท าประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และอนุญาตให้น าประกาศฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
โรงพยาบาลแม่ทะ www.maethahospital.com พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลแม่ทะ 

 

 
 
       (นายสมควร จินะการ) 
                                                 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 

               ความเห็นของผู้อ านวยการ 

       - อนุญาต 
 
 

              (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.maethahospital.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  :       23 พฤศจิกายน   2562 
 
หัวข้อ : ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 
 

Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                            ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 
                      (นายสมควร  จนิะการ)                                        (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป                         
              วันท่ี  23  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ.2562              วันท่ี  23  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ.2562                      
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

วันท่ี  23  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ.2562                      
 
 
 

 



 
ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ 

ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 
******************************************* 

 เพ่ือให้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ   มีแนวทางการ
ปฏิบัติตน    ตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรม ตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้ 

1. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 

2. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการ เกี่ยวกับการพัสดุด้วยความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 

3. บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรง และ
โดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข่ามามีนิติสัมพันธ์ 

4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามานิติพันธ์กับทาง
ราชการเก่ียวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ แต่ทั้งนี้
การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

5. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ 

6. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

7. บุคลากรในหน่ายงานด าเนินการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของรายการเป็นหลัก
โดยค านึงถึงความถูกต้อง บุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย 

8. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า  
รับความเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

9. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางใน
การปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานน าประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงาน ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานแนบท้ายเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

       ประกาศ ณ วันที่   19    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2562 
 
 

                                                        (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 



 
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

----------------------------------------- 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (เจ้าหน้าที่) 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 
 หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน 
หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที  
 
 
 
ลงนาม_____________________________.  ลงนาม____________________________. 
   (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)         (เจ้าหน้าที่) 
 
ลงนาม_____________________________.  ลงนาม____________________________. 
 (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)         (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
ลงนาม_____________________________. 
 (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
 
 
หมายเหตุ หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ นี้ได้โดย
อนุโลม 



 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------------- 

ข้าพเจ้า_________________________________________________. (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (เจ้าหน้าที่) 
ข้าพเจ้า_________________________________________________. (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 
 หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน 
หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที  
 
 
 
ลงนาม_____________________________.  ลงนาม____________________________. 
   (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)         (เจ้าหน้าที่) 
 
ลงนาม_____________________________.    
          (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)    
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ นี้ได้โดย
อนุโลม 
 

 



 

 

 

 
 


