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ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 
เรื่อง กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 

ถึงความเกี่ยวข้องกันกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-------------------------------------- 

 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 สู่การ
ปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีการแข่งขันการประกวดราคาอย่างเป็นธรรม 
และป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
โรงพยาบาลปากพะยูน มีแนวทางการปฏิบัติตนตามยุทธศาสตร์ชาติและกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
ตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบ 
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า “แนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบบุคลากร  
ในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลปากพะยูน  

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุ  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ของ

เจ้าหน้าที่และผลประโยชน์ของทางราชการ  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือ กากับดูแลซึ่ง

ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชา หรือก ากับดูแล  
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า บุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน ฐานะญาติ 

ได้แก่ ผู้บุพการ ีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส 
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม”  

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 4. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามหลักการและ 
วิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 รวมทั้ง 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ใน
การจัดหาพัสดุในทุกขั้นตอน 
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ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 
หลังจากท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ และประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2 ช่องทาง ดังนี้  

(1) ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพะยูน  
(2) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาล

ปากพะยูน  
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าผังขั้นตอน และระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 

วิธีการที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยน าเผยแพร่
ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพะยูน  

ข้อ 7. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน วางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ 
ประมูล หรือโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  

ข้อ 8. ให้งานพัสดุตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
(1) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้มีการตรวจสอบ การเป็นผู้

มีส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที ่และผู้ตรวจรับพัสดุ  
(2) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้มีการตรวจสอบการ เป็นผู้มี

ส่วนได้เสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และกรรมการตรวจรับพัสดุ  

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ข้อ 9. กรณีท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบว่าตนมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองมี
หน้าที่ เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาและหรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างในครั้งนั้น เพ่ือ
พิจารณา แต่งตั้งผู้อ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยด าเนินการดังนี้  

(1) กรณีเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  

(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้แจ้งผ่านหัวหน้าเจ้าที่ ก่อนที่จะมีการตรวจรับพัสด ุ 
ข้อ 10. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการ เกี่ยวกับการ 

พัสดุด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  
ข้อ 11. ห้ามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใด   

ทั้งโดยตรง และทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา    
มีนิติสัมพันธ์กับหน่วยงาน  

ข้อ 12. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามี 
นิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม  

ข้อ 13. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ  

ข้อ 14. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของ 
ทางราชการอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 15. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องด าเนินการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวม   
ของราชการเป็นหลักโดยค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย  

ข้อ 16. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ค าปรึกษา 
แนะน า รับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล  

ข้อ 17. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตาม 
แนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานใน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  

ข้อ 18. หากมีกรณีละเมิดต่อแนวทางนี้เกิดขึ้น โรงพยาบาลปากพะยูน จะด าเนินการสืบสวน 
และหากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี้ ให้น าประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ 
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงาน     
ขอซื้อขอจ้าง 

 
   ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 (นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี) 
 นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
 


