บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
ที่ พย 0๓32/ 827
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ตามที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้จัดทาแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึง ความ
เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วนั้น
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตนาแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฏฐนิชา ใจแปง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

-

ทราบ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
ที่ พย 0๓32/828
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง กาหนดการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี ๒๕๖๔
เรียน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้มีการประเมินองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ และในแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Base) ได้กาหนดให้ หน่วยงานของท่าน
มีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จึงได้มีแนวทางการ
ปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
กลุ่มงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา พิจารณาแล้ว จึงได้กาหนดแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยาขึ้น ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม เพื่อแจ้งเวียนเป็น
แนวทางให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน และขอ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวณัฏฐนิชา ใจแปง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อนุญาต

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา

แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง
หน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
หน่วยรับตรวจ
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบบุคลากรในงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา
ของหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
๑.เพื่อสอบทานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา
๒.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางาน และให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบุคลากรในงานพัสดุว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
จานวนวันที่ใช้การตรวจสอบ..............๑๕.............วันที่ทาการ
เรื่อง
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร
ชื่อผู้ตรวจสอบ
รหัสกระดาษทาการ
เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มี
๑.เปรียบเทียบข้อมูลบุคลากรใน แบบสารวจ
คณะกรรมการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน
กับผู้เสนอราคา
กับข้อมูลผู้เสนอราคาที่เป็นผู้
พัสดุ
สานักงาน
ของสานักงาน
เสนอราคากับสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
-รายงานผลสรุ
ป
สาธารณสุขอาเภอเชียง สาธารณสุขอาเภอเชียงคา มี
เชียงคา
การจั
ด
ซื
อ
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ด
คา
ความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ได้แก่
การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน จ้างแต่ละครัง้
หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนในบริษัท
-ตาราง
หรือไม่ เข้าไปมีส่วนได้เสียใน
เปรียบเทียบ
ฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทน พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือไม่
กับข้อมูลผู้เสนอ
๒.สอบทานการไม่มี
ราคา
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๓.ตรวจสอบข้อมูลการถูก
ร้องเรียน เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา

แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้ประสานงาน ITA นางสาวณัฏฐนิชา ใจแปง โทรศัพท์ 082-4966678
ลาดับ
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20

ชื่อ-สกุล
นายคงศักดิ์ เย็นใจ
นางพิชาพัทธ์ สิริเจริญพานิช
นางสาวสิรินพร ดวงจันททร์
นายศิริวัฒน์ ตามสมัย
นางเจียมจันทร์ บุญต่อ
นางวราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์
นางสาวแสงเดือน แสวงผล
นางสาวแจ่มใส ขาวสะอาด
นางแสงจันทร์ สุริยา
นายเมธี คาหว่าง
นายณัฐสิทธิ์ รัตนกระจ่างศรี
นางอัจฉราภรณ์ หม่องมูล
นายชินวัฒน์ ศรีศิริสิทธิกุล
นางพชรพร ยะวัน
นางอวันดา ปานใจนาม
นางพิมพ์ใจ บรรจงจิตต์
นางสาววรินทร สมฤทธิ์
นายปรีดา สุทธิประภา
นายบุรินทร์ วงค์แก้ว
นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม

ตาแหน่ง

ที่อยู่ปัจจุบัน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานสุขภาพชุมชน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบิการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สสอ.เชียงคา
รพ.สต.หย่วน
รพ.สต.เจดีย์คา
รพ.สต.ร่มเย็นเ
รพ.สต.หนองป่าแพะ
รพ.สต.บ้านปางถ้า
รพ.สต.เวียง
รพ.สต.ฝายกวาง
รพ.สต.บ้านแวนโค้ง
รพ.สต.แม่ลาว
รพ.สต.บ้านน้ามิน
รพ.สต.ทุ่งผาสุข
รพ.สต.เชียงบาน
รพ.สต.น้าแวน
รพ.สต.ผาลาด
รพ.สต.บ้านจาบอน
รพ.สต.บ้านสันปูเลย
รพ.สต.บ้านางมดแดง
สสช.บ้านต้นผึ้ง
สสช.บ้านคะแนง

โทรศัพท์/E-mail

แบบ ITA 003

แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการสารวจ ITA ตามแบบประเมิน External
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้ประสานงาน ITA นางสาวณัฏฐนิชา ใจแปง โทรศัพท์ 082-4966678
ลาดับ
ชื่อผู้รับบริการหรือ
ที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1 น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

ประเภท/เรือ่ ง
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
ถ่ายเอกสาร

2

นายเกียรติศักดิ์ บุญประเสริฐ

จาหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์

2

ร้านอาคมคอมพิวเตอร์

ซ้อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์

3

บริษัท ทีโอที จากัดมหาชน

สื่อสารโทรคมนาคม

4

ร้านพีรพงศ์ วิชาภัณฑ์

จาหน่ายวัสดุสานักงาน

5

เก่ง กราฟฟิค

รับทาป้ายไวนิล

6

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

น้ามันเชื้อเพลิง

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์/E-mail

๑๑๔ หมู่ ๘ ตาบลหย่วน
อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา
๑๓/๔ หมู่ ๓ ตาบลเวียง 081-0267134
อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา
ร้านอาคมคอมพิวเตอร์
๔๓๒ หมู่ ๘ ตาบลหย่วน
อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา
บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000
อาเภอเชียงคา จังหวัด
087-1927159
พะเยา
๑๗๐ หมู่ ๕ ตาบลเวียง
๓๐/๘ หมู่ ๘ ตาบลหย่วน
อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา
เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ๑๑ ต.สบ
บง อ.ภูซาง จ.พะเยา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
ที่ พย 0๓32/829
วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหัวหน้าสถานบริการสุขภาพชุมชน ทุกแห่ง
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้มีการประเมินองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ และในแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Base) ได้กาหนดให้ หน่วยงานของ
ท่านมีการดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จึงได้ มีแนว
ทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
สานักงานสาธารณสุ ขอ าเภอเชียงค า จึง ได้ส่ง แบบแสดงความบริ สุ ทธิ์ ใ จในการจั ดซื้ อ จัด จ้ า ง
จานวน ๒ แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังเอกสารแนบมา
พร้อมนี้ให้กับสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสถานบริการทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ที่เว็บไซด์สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผูต้ รวจรับพัสดุ
-----------------------------------

ข้าพเจ้า................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า................................................................................................................ (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า................................................................................................................. (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ ผู้ ข าย ผู้ รั บ จ้ า ง ผู้ เ สนองาน หรื อ ผู้ ช นะประมู ล หรื อ ผู้ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้ องที่ เข้ ามามี นิ ติ สั มพั นธ์ แ ละวางตั ว เป็ น กลางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ตามที่
ระบุ ไ ว้ ใ นประกาศส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยแนวทางปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ตรวจสอบบุ ค ลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560
หากปรากฏว่ า เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ร ะหว่ า งข้ า พเจ้ า กั บ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ลงนาม .................................................................
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
(เจ้าหน้าที่)
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ ผู้ ข าย ผู้ รั บ จ้ า ง ผู้ เ สนองาน หรื อ ผู้ ช นะประมู ล หรื อ ผู้ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้ องที่ เข้ ามามี นิ ติ สั มพั นธ์ แ ละวางตั ว เป็ น กลางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ตามที่
ระบุ ไ ว้ ใ นประกาศส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยแนวทางปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ตรวจสอบบุ ค ลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560
หากปรากฏว่ า เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ร ะหว่ า งข้ า พเจ้ า กั บ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .................................................................
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดาเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ นี้ได้โดยอนุโลม

