ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้ว ยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุ จริตแห่ งชำติ(ส ำนั ก งำน ป.ป.ช.) ได้
กำหนดหลักกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment :ITA) โดยมีเจตนำรมณ์ ให้หน่วยงำนภำครัฐ ได้นำข้อมูลกำรประเมินไปช่วยใน
กำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ ำงของหน่วยงำน แสดงถึงควำม
พยำยำมในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต รวมทั้งกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล(Good Govemance) ของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรนี้ เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ ของส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำนและรพ.สต.ในสังกัด เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำต่อภำรกิจของ
หน่วยงำน ป้องกันกำรทุจริต มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมมำตรำ ๑๓ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ที่มี
หน้ำที่ดำเนินกำรต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อ เสนอหรือคู่สัญญำในงำนนั้น แห่งพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอแก่ งกระจำน จึ งได้ ด ำเนิ น กำรก ำหนดแนวทำงป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง และแนวทำงกำรตรวจสอบผู้มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงถึง
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้มีควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็น
ประเด็นปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรง และขำดหลักธรรมำภิบำล และเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีผ ลประโยชน์ทับ
ซ้อนในกำรปฏิบัติงำน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงได้นำนโยบำยของรัฐบำลมำใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑.หลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมำภิบำล หมำยถึง กำรปกครองที่เป็นธรรม และไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นกำรสะสม
ควำมรู้ที่เป็นธรรมในกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งเป็นหลักกำรเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในบำนเมืองและสังคมอย่ำงมี
ควำมสงบสุข สำมำรถประสำนประโยชน์และคลี่คลำยปัญหำข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนำสังคมให้มีควำมยั่งยืน
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มี ๖ ประการ ดังนี้
๑.๑ หลักนิติธรรม คือ กำรตรำกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกำต่ำงๆให้ทันสมัย และเป็นธรรมตลอดจน
เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมำชิก โดยมีกำรยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
๑.๒ หลักคุณธรรม คือ กำรยึดถือและควำมเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โดยกำรรณรงค์เพื่อสร้ำ งค่ำนิยมที่ดี
งำนให้ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรหรือสมำชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำม
อดทนขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย เป็นต้น
๑.๓ หลักควำมโปร่งใส คือ กำรทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำและ
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ ด้ วยกำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรทำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรหรืเปิดให้ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป้ฯกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกั นและกัน และช่วย
ให้กำรทำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนปลอดกำรทุจริตคอรัปชั่น

๑.๔ หลักควำมมีส่วนร่วม คือ กำรให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอควำมเห็น
ในกำรตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมได้แก่กำรแจ้ง
ควำมเป็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมติหืออื่นๆ และขจัดกำรผูกขำดทั้งโดย
ภำครั ฐ หรื อโดยภำคธุรกิ จ เอกชน ซึ่งจะช่ ว ยให้ เกิด ควำมสำมั ค คีแ ละควำมร่ว มมื อกั น ระหว่ำงภำครัฐ และ
ภำคเอกชน
๑.๕ หลักควำมรับผิดชอบ ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจำงต้องตั้งใจปฏิ บัติภำรกิจตำมหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง โดยมุ่ง
ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มีควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องในหน้ำที่กำรงำน
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๑.๖ หลักควำมคุ้มค่ำ ผู้บริหำรต้องตระหนักว่ำมีทรัพยำกรค่อนข้ ำงจำกัด ดังนั้นในกำรบริหำรจัดกำรจำเป็น
จะต้องยึดหลักควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำ ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมำยไปที่ผู้รับบริกำรหรือประชำชนด้วย
๒. หลักการ ๔ ประการ สาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : กำรทำเพื่อผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลักที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คำแนะนำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำควำมถูก
ผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคลอย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือง เผ่ำพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ
ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒.๒ สนั บ สนุ น ควำมโปร่ งใสและควำมพร้อมรับ ผิ ด : กำรป้อ งกั นผลประโยชน์ ทั บซ้ อนต้อ งอำศั ย
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่น คือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิดมี
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผย ทั่วหน้ำ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย
๒.๓ ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง : กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลั กคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำร
จัดกำรต้องอำศัย ข้อมูล น ำเข้ำจำกทุ กระดับในองค์กร ฝ่ ำยบริห ำรต้องรับ ผิ ดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโยบำย และเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพือ่ หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ และหัวหน้ำหน่วยงำนก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย
๒.๔ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้ำหน่วยงำนต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุน
กำรตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่ งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่
ซึ่งต้องอำศัยวิธีกำรดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้ ำหน้ำที่สบำยใจในกำร
เปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทำงที่ผิด
- ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทั บ
ซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำมในเวลำเดียวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริยธรรม
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก
- วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง
ทำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน

๓. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนนาไปสู่การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
วางกรอบการทางาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เผยแพร่ น โยบายการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่ อสารให้ ผู้มีส่วนได้เสี ย ผู้ รับบริการ ผู้ส นับสนุนองค์ก ร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ตระหนักถึงกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น และกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำ บริกำร และสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งเป็นช่องทำง
ของกำรทุจริตคอรัปชั่นและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จึงได้ให้ควำมสำคัญในทุกขั้นตอนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตั้งแต่
กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัส ดุ กำรกำหนดขอบเขตของงำนจ้ำง กำรกำหนดแบบรูปรำยกำร กำร
คำนวณรำคำกลำง กำรจัดหำพัสดุทุกวิธีตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง ประกำศ หนังสือสั่งกำร กำรบริหำรสัญญำ กำรตรวจรับพัสดุ และกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้
(๑) ขั้นตอนกำรประเมินควำมต้องกำร
-กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะขอพัสดุ กำรกำหนดขอบเขตของงำนจ้ำง กำรกำหนดแบบรูปรำยกำร
กำรกำหนดรำคำกลำง และควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
- ควำมเสี่ยงที่จะสำมำรถเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ กำรกำหนด
ขอบเขตของงำนจ้ำง กำรกำหนดแบบรูปรำยกำรที่เอื้อประโยชน์ และกำรกำหนดรำคำกลำงที่มีมูลค่ำสูงเกิน
ควำมจำเป็น
(๒) ขั้นตอนกำรเตรียมกำร
- เป็นขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
-ขั้นตอนกำรขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโครงกำร
-จัดทำประกำศและเอกสำร ถูกต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง และประกำศ ทุกประกำร
-ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนนี้ คือไม่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของโครงกำร เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยหนึ่งรำยใดทำให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้
(๓) ขั้นตอนกำรคัดเลือก ผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำ
-ขั้นตอนกำรเปิดเผยรำยละเอียดโครงกำรที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
-ควำมเสี่ยงที่สำมำรถเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ กำร
เปิดเผยข้อมูลล่ำช้ำทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบ
(๔) ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
-ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมสัญญำและกำรส่งมอบเมื่อคู่สัญญำดำเนินกำรแล้วเสร็จ
-ควำมเสี่ยงที่สำมำรถเกิดขึ้น ได้ คือ กำรส่งมอบสินค้ำหรืบริกำรไม่เป็นไปตำมคุณลักษณะหรือแบบรูป
รำยกำร ไม่ตรงตำมจำนวน ที่กำหนดไว้ในสัญญำ

ดั งนั้ น กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ ดี ค วรค ำนึ งถึ งควำมคุ้ ม ค่ ำ ควำมโปร่งใส ประสิ ท ธิภ ำพและประสิ ท ธิผ ล
สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑. กฎ ระเบียบ และวิธีกำรปฏิบัติทีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ดีควำมครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกำรกำหนดกฎ ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง มำบังคับใช้เพื่อป้องกันกำร
ทุจริต ประกำศหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกระบบกำรจัดหำ เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันเผยแพร่ทุกช่องทำง
ตำมข้อกำหนด
๒. ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ มีกำรพัฒนำไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน
จัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถตรวจสอบ
ได้ และมีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๓. กำรเข้ำถึงข้ อมู ล ควรถูก เก็บ รวบรวมไว้ด้ว ยกัน ข้ อมู ล กำรด ำเนิน กำร ข้อมู ล กำรตั ดสิ น ใจ ข้อ มู ล
ทำงกำรเงิน เพื่ อให้ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์หรือกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรนำเทคโนโลยี
เพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
๔. มีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
๕. กลไกกำรอุทธรณ์ จะต้องมีหน่วยงำนที่สำมำรถรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและสำมำรถ
ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
๖. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะต้องฝึกฝนและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม
๗. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่นในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ภำครัฐ โดยต้องนำบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับกำรทุจริต กำรปลอมแปลง กำรฉ้อโกง กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรคว่ำบำตรเป็นหนึ่ง
ในมำตรฐำนที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้กระบวนกำรทำงกฎหมำยมีประสิทธิภำพ
โดยสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่มีกำรทุจริตคอรัปชั่น ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรำชกำรและภำครัฐ
ส่ งผลกระทบต่ อกำรใช้จ่ ำยงบประมำณของจำนวนมำกที่ สู ญ เปล่ ำ ท ำให้ เกิดควำมเสี ย หำย และส่ งผลต่ อ
ภำพลักษณ์ และควำมน่ ำเชื่อถือขององค์ กร ดังนั้น กำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น ในกำรจัดซื้อจั ดจ้ำง คือ
ควำมโปร่งใส โดยเปิดโอกำสให้ภ ำคประชำชนและภำคประชำสังคมสำมรถเข้ำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
แก้ไขปัญหำและรำยงำนควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่ำงๆ เช่นกำรร้องเรียน มำตรกำรกำรตรวจสอบ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ งกระจำนและรพ.สต.ในสังกัด มี
ประสิทธิภำพ และปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง
กระจำนจึงได้กำหนดแนวทำงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปละแนวทำงกำรตรวจสอบถึง
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยกำหนดให้มีกำรตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำง
ผู้ที่มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตำมแนบฟอร์มแนบท้ำยประกำศนี้
จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ
ประกำศ ณ วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

สำหรับเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง
แบบฟอร์มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โครงกำร………………………………………………………………………………………………..
วงเงินงบประมำณ...........................................บำท(.....................................................................................)
ปีงบประมำณ พ.ศ..................................................
วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน และรพ.สต. ในสังกัด มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำรกิจพัสดุ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนพัสดุของ สสอ.จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำน
ตอบแบบสอบถำม ดังนี้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ครั้งนี้ ท่ำนในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ หรือไม่
(

) มี โปรดระบุ..........................................................................................................................

(

) ไม่มี
ลงชื่อ................................................
(................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่............................................

หมำยเหตุ : ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และใช้อิทธิพลตำมอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อเกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่
จำกัด อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

สำหรับคณะกรรมกำร
แบบฟอร์มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โครงกำร………………………………………………………………………………………………..
วงเงินงบประมำณ...........................................บำท(.....................................................................................)
ปีงบประมำณ พ.ศ..................................................
วัตถุประสงค์ของคำถำม
เพื่อให้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน และรพ.สต. ในสังกัด มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำรกิจพัสดุ เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนพัสดุของ สสอ.จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำน
ตอบแบบสอบถำม ดังนี้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ครั้งนี้ ท่ำนเป็นผู้มีลผประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต่อ
หน่วยงำนที่จัดหำพัสดุไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง บิดำ มำรดำ สำมี
ภรรยำ บุตร เครือญำติ ดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำร เป็น
เจ้ำของร้ำน ห้ำงหุ้นส่วน หรือผู้รับเหมำ นั้นหรือไม่
(

) มี โปรดระบุกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน............................................................................................

(

) ไม่มี
ลงชื่อ................................................
(................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่............................................

หมำยเหตุ : ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และใช้อิทธิพลตำมอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อเกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่
จำกัด อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และแนวทำงกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่นเสนอ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ งชำติ ได้กำหนดหลักกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Intergrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยมีเจตนำรมณ์ให้หน่วยงำนรัฐพัฒนำระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและขับเคลื่อนแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ดำเนินกำรจัดทำประกำศเรื่อง แนว
ทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแนวทำงกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรผล
กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่นเสนอ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เป็นไปตำมระเบียบฯ ตำมรำยละเอียด
ที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้
จึ ง เรี ย นมำโปรดทรำบ และขออนุ มั ติ น ำ ป ระกำศฯดั ง กล่ ำ ว เผยแพ ร่ ท ำงเว็ บ ไซด์
www.kaengkrachan-hotpital.com ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ต่อไป
(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
- เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติเผยแพร่
- ประกำศเรื่องแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพื่อทรำบและเผยแพร่ต่อไป
(นำยไพทูร ศิลปศร)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

ความเห็นของสาธารณสุขอาเภอ
...........................................................
...........................................................
..............................................
(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๔ ตุลำคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒/
วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประกำศ เรื่อง แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแนวทำงกำร
ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่นเสนอ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ทุกแห่ง
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้กำหนดหลักกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Intergrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยมีเจตนำรมณ์ให้หน่วยงำนรัฐพัฒนำระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและขับเคลื่อนแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ดำเนินกำรจัดทำประกำศเรื่อง แนว
ทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแนวทำงกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่นข้อเสนอ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ และ
บุคลำกรในรพ.สต. สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ศึกษำแนวทำงและถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด ตำมรำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachanhotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน..จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒........................……………………………………………………………..
หัวข้อ : ประกาศ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแนวทำงกำรตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : .สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดทาประกาศ แนวทำงกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแนวทำงกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ยื่น
ข้อเสนอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๑๑...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๑๑...เดือน.ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๒.......

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่...๑๑...เดือน.ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

