
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ                                                   

...................................... 

  ตามท่ี  รัฐบาลไดมีมาตรการเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังการปฏิรูประบบบริหารโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติงาน ใหมีคุณภาพ ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสำนึกในการใหบริการ
ประชาชน  ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Tranparency Assessments : ITA )  ประจำป
งบประมาณ  ๒๕๖5 กำหนดใหหนวยงานมีมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีตามคูมือมาตรการการปฏิบัติงาน  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพตเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบได จึงไดกำหนดมาตรการในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต  ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ขอ ๑ ความซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 
   ๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
   ๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด โปรงใส เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด             
แกทางราชการ 
   ๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน                   
ของทางราชการเปนสำคัญ 
   ๑.๔ รับผิดชอบผลการประทำของตนเอง มุงม่ันแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 
  ขอ ๒ การมีจิตสำนึกมุงบริการและใหคำปรึกษา 
   ๒.๑ ใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ 
   ๒.๒ ใหคำปรึกษาแกผูมารับบริการและประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็ว                     
และครบถวน 
  ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ๓.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือใหเกิดผลดี                  
และเปนประโยชนตอสวนรวม 
   ๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหสำเร็จตามเปาหมาย 
   ๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคี มีน้ำใจ เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
   ๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  ขอ ๔ การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
   ๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
   ๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ขอ ๕ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕.๑ วางแผนการดำรงชีวิตอยางมีเปาหมาย 
   ๕.๒ ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล 
   ๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพ่ึงตนเอง ลด ละ เลิกอบายมุข 



  ขอ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
   ๖.๑ ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
   ๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
   ๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือน
ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชน 
  ขอ ๗ ความโปรงใส ตรวจสอบได 
   ๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
   ๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
  ขอ ๘ ใหระบวุิธีการ ข้ันตอน กระบวนการ และกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของราชการ และเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน โดยไดมอบหมายผูมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การทำหนาท่ีอยางชัดเจน 

   ประกาศ  ณ วันท่ี   1    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

  

 
            (นายศรชัย  สมแกว) 
         สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. ๒๕๖๔                                                

...................................... 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัสดุและเจาหนาท่ีในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส   สามารถตรวจสอบไดเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปดวยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม(Merit System) จึงกำหนดแนวทางใน
การปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางไว ดังนี้ 

๑. บุคลากรในหนวยงานตองวางตัวเปนกลางกับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะการประมูล  
หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ 

๒. บุคลากรในหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของผูดำเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยความคุมคา  
โปรงใส มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล และตรวจสอบไดทุกเวลา 

๓. บุคลากรในหนวยงานตองไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท้ังทางตรงและ 
ทางออม จากผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะการประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ และ
ตองไมเขาไปมีสวนไดเสียท้ังทางตรงหรือทางออม เพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน ซ่ึงเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ท้ังนี้ไมวาการกระทำนั้นจะเกิดข้ึน กอน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติ
หนาท่ี 

๔. บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับทาง 
ราชการเก่ียวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกข ดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอมีน้ำใจแตท้ังนี้ 
การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม  

๕. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานดานพัสดุใหเปนท่ียอมรับ 

๖. บุคลากรในหนวยงานดำเนินการจายเงิน ทรัพยสินของหนวยงานสวนรวมของราชการเปนหลัก 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบดวย 

๗. บุคลากรในหนวยงานดำเนินการใชจายเงิน ทรัพยสินของหนวยงานสวนรวมของราชการเปนหลัก 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย 

๘. ผูบังคับบัญชาตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และสงเสริมสนับสนุนให 
๙. คำปรึกษา แนะนำ รับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 
๑๐. ผูบังคับบัญชาตองควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางใน 

การปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด 

   ประกาศ  ณ วันท่ี    1     เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

 
            (นายศรชัย  สมแกว) 
      สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต  

 
 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
เรื่อง  การเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง และการเผยแพรฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔                                              
...................................... 

ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงเปนการ
ประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการสวนภูมิภาค ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีปรากฏในยุทธศาสตร ระยะ ๒๐ ป
(ดานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรดานการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล นั้น 
 เพ่ือใหแผนการจัดซ้ือจัดจาง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต เปนไปดวยความเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  รวมท้ังเพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และการ
เผยแพรฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป ๒๕๖๔  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จึงไดกำหนด
มาตรการและแนวทางใหถือปฏิบัติท่ีชัดเจน  ดังนี้ 

๑. ใหหัวหนาเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาหนวยงานใหทำหนาท่ีหัวหนาเจาหนาท่ี มี 
หนาท่ีรับผิดชอบควบคุม ดูแลและการปดและปลดประกาศการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. ใหเจาหนาท่ีเปนผูมีหนาท่ีดำเนินการปดและปลดประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 
๓. การปดประกาศตองมีระยะเวลาการเผยแพรไมนอยกวา ๗ วันทำการ จึงสามารถปลดประกาศ 

ออกได 
๔. ใหผูปดและปลดประกาศเปนผูดูแลบอรดท่ีใชปดประกาศ 
๕. ใหหัวหนาเจาหนาท่ีควบคุมดูแลและตรวจสอบการปดประกาศใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

 
       (นายศรชัย  สมแกว) 
             สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
เรื่อง  มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจางและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน

สวนราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
---------------------------------------- 

 เพ่ือเปนแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จึงกำหนดมาตรการองกันผลประโยชน
ทับซอนในเรื่องดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความระมัดระวังไมใหมีการแสวงหาประโยชน 
การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูล
นำไปใชประโยชน รวมท้ังการกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ             
ศรีบรรพต 

๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากท่ีไดรับ 
การจดัสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบ 
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบกำหนด 

๓. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง        
และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเก่ียวของกับผูเสนองาน          
ท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

๕. หามมิใหบุคลากรภายในหนวยงาน ใชอำนาจหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ีดำเนินงานโครงการท่ีเอ้ือ 
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 

๖. หามมิใหบุคลากรภายในหนวยงาน ดำรงตำแหนงท่ีทำหนาท่ีทับซอน 
๗. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

ตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน ดังนี้ 
  ๗.๑ ตรวจสอบ ชื่อ-สกุลของผูเสนองาน วามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรใน
หนวยงานหรือไม เชน บิดา มารดา พ่ีนอง ญาติ เพ่ือน คูแขง 
  ๗.๒ ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองาน วามีความสัมพันธเก่ียวของกับ
บุคลากรในหนวยงานหรอืไม 
  ๗.๓ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน วามีสวนไดสวนเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน
สวนตนหรือผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 
 ๘.  ใหเจาหนาท่ีรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอศรีบรรพตเปนประจำทุกเดือน 
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(นายศรชัย  สมแกว) 
สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
เรื่อง  มาตรการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางโปรงใส 

----------------------------------------- 
 เพ่ือใหการบริหารและการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน ฯ มีมาตรฐานความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
จึงขอประกาศมาตรการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน ดังนี้ 
 ขอ ๑ ใหมีการจัดทำแผนและเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปทุกหมวดงบประมาณตาม
กำหนดเวลาท่ีกำหนดกอนดำเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง 
 ขอ ๒ การเผยแพรแผนการจัดซ้ือประจำปของหนวยงาน โดยมีการเผยแพรในชองทางตางๆ 
ประกอบดวย ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ระบบเครอืขายสารสนเทศของหนวยงาน และปาย
ปดประกาศของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงงายและตรวจสอบได 
 ขอ ๓ การดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางทุกสัญญาหรือขอตกลง จะตองมีการบันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางอยางเปนระบบ  โดยมีรายละเอียดขอมูลตามแบบ สขร. ๑และเผยแพรรายงานตาม
แบบดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน และปายปดประกาศของหนวยงานทุกเดือน 
 ขอ ๔ ใหมีระบบและวิธีการดำเนินการปองกัน ตรวจสอบผูมีหนาท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนผูมีสวน
ไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตามประกาศ ฯ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 ขอ ๕ ใหมีการสรุปและวิเคราะหผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางประจำป(ท่ีผานมา)  โดยมีขอมูล
จำนวนรายการจัดซ้ือจัดจาง สัดสวนงบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือ
การบริหารและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานเสนอตอผูบริหารทุกป 
 ขอ ๖ ใหคณะทำงานกำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานจัดซ้ือจัดจาง ทำหนาท่ีในการกำกับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน ใหสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
ทุก ๖ เดือน(สิ้นไตรมาส ๒ และไตรมาส ๔ ของปงบประมาณ) เพ่ือรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ตอไป 

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1     ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
     (นายศรชัย  สมแกว) 
         สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต  

 


