
 

   

 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร ๐ ๕๔781755  

ที่     นน ๐๐4๓๒ / 453                                วันที่      17      พฤศจิกายน 2561  

เรื่อง  ขออนุญาตน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

                ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ได้จัดท าประกาศ ว่าด้วยแนว
ทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประกาศ ว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 

 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขออนุญาตน าประกาศ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประกาศ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน     ในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใน
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

                                           (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
                                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

          อนุญาต 

 

   (นายชุมพล  สุทธิ) 

สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
------------------------------ 

  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอเวียงสา มีแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นไปด้วยความชอบธรรม ตามหลักระบบคุณธรรม(Merit – System) จึงก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้ 
  1. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการ
ประมูล สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 
  2. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา 
  3. บุคคลในหน่วยงานไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดท้ังทางตรง
และทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ 
  4. บุคคลในหน่วยงานปฏิบัติต่อ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ าใจ 
แต่ท้ังนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 
  5. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ 
  6. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 
  7. บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการ
เป็นหลักค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
  8. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า
รับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 
  9. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ท้ังนี้ ให้หน่วยงานน าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ว่าด้วยแนวทางการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแบบแสดงความบริสุทธิ์
ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานถ่ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอน
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   17    พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
 
 
                                                   (นายชุมพล  สุทธิ) 

                                              สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

---------------------------------- 
  เพื่อให้การด าเนินการด้านการจัดหาพัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน การ
ปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ  
ดังนี้ 
  1.ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด โดยให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ในการ
จัดหาพัสดุในทุกขั้นตอน 
  2. ขอก าชับให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาท่ีผู้มีหน้าท่ี
ในการจัดหาล่วงรู้จากการท าหน้าท่ี น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็น
ธรรม 
  3. หากมีกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จะด าเนินการสืบสวนและ
หากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

   ประกาศ ณ วันท่ี     17      พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
                                                   (นายชุมพล  สุทธิ) 

                                              สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  โทร ๐ ๕๔781755 

ที่     นน ๐๐4๓๒ / 457                                วันที่      17      พฤศจิกายน 2561  

เรื่อง  ขออนุญาตน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

                ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย นั้น 

 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขออนุญาตน าค าส่ัง
ดังกล่าวประกาศในเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

 

                                           (นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 
                                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

          อนุญาต 

 

   (นายชุมพล  สุทธิ) 

สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

 
 
 
 


