
EB 2 ข้อ 3 ข้อ 3.4  
 

 

 ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

มีแนวทางปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สมารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักคุณธรรม (Merit System) จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้ 

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล 
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา  

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่
เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเกิดข้ึนก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ 

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทาง
ราชการเก่ียวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติ
ดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกันงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ 

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติห้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด 

๗. บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของทางราชการเป็น
หลัก โดยค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย 

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้
ค าปรึกษา แนะน า รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่     ๒๖    เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
  (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 

                                                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน   
                                                                             สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 



 
 
 

 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๕                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
เร่ือง   ส่งประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัด
จ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

  ตามที่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ได้ออกประกาศส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ภายในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 
  ในการนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  ขอส่งประกาศฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ  รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกข้อความ
ฉบับนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

                                                                             
  (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 

                                                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน   
                                                          สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกข้อความ 



    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  โทร. ๐๕๔๒๙๖๑๐๑ 
ที่ ลป ๐๙๓๒/๕๓๕                            วันที่   ๒๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   
เร่ือง   อนุญาตให้น าประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
สบปราบ 
เรียน    สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
  ตามท่ี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ได้ออกประกาศส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ภายในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และอนุญาตให้น าประกาศฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ (https://sites.google.com/site/sobphealth/home)   

        
(นายนิเวศน์   สายวงค์ปัญญา) 

                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                       ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 

อนุญาต                                                                                

 
  (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 

                                                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน   
                                                          สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          อ าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
หัวข้อ : ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 
รายละเอียดข้อมูล 
          ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต ์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบจังหวัดล าปาง  https://sites.google.com/site/sobphealth 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                            ผู้รับผิดชอบ                                               ผู้อนุมัติรับรอง                                                                               

                                                                        
                   (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                                 (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                            สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
                 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒                วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 



EB2 ข้อ 3.4 ช่องทางการเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 

เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จ.ล าปาง  

http://www. https://sites.google.com/site/sobphealth/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/sobphealth/


 

 


