
 

                    บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว . 
ที่  สก๐๔๓๒/965                                      .วันที่ 1  ตุลำคม  2564 . 

เรื่อง แจ้งเวียนประกำศว่ำด้วยแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง                             
. 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

      ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ได้จัดท ำประกำศว่ำด้วยแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565   เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหรือผู้รับผิดชอบงำน ได้มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และควำมโปร่งใส จึงขอแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ยึดถือปฏิบัติด้วยควำมเคร่งครัด ต่อไป 

                   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
                                                                                                 
              

    (นำงสำวณิชำดำ  มหำพันธุ์) 
                                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
    

     อนุมัติ 
 
                     

           
                                                                         (นำงอำรี   วิเชียร) 
                                                                    สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว . 
ที่  สก๐๔๓๒/966                                      .วันที่  1  ตุลำคม  2564 . 

เรื่อง  แจ้งเวียนตรวจสอบผู้มีเสียได้ส่วนเสียและผลประโยขน์ทับซ้อนของงำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำนคร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565                              . 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

      ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ได้ตรวจสอบผู้มีเสียได้ส่วนเสียและผลประ
โยขน์ทับซ้อนของงำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565   เพื่อให้
เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหรือผู้รับผิดชอบงำน ได้มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และควำมโปร่งใส จึงขอแจ้งเวียนให้
ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติด้วยควำมเคร่งครัด ต่อไป 

                   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
                                                                                                 
              

    (นำงสำวณิชำดำ  มหำพันธุ์) 
                                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
    

     อนุมัติ 
 
                     

           
                                                                         (นำงอำรี   วิเชียร) 
                                                                    สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 
 
 
 
 
 

 



                    บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว . 
ที่  สก๐๔๓๒/967                                      .วันที่  1  ธันวำคม  2564 . 

เรื่อง แจ้งเวียนประกำศมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมำณ  2565                              . 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

      ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ได้จัดท ำประกำศมำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565   เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหรือผู้รับผิดชอบงำน ได้มีมำตรกำร
ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และควำมโปร่งใส จึงขอแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติด้วย
ควำมเคร่งครัด ต่อไป 

                   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
                                                                                                 
              

    (นำงสำวณิชำดำ  มหำพันธุ์) 
                                   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
    

     อนุมัติ 
 
                     

           
                                                                         (นำงอำรี   วิเชียร) 
                                                                    สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

เรื่อง  มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและผู้เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

---------------------------- 
 เพื่อให้กำรด ำเนินของหน่วยงำนเป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมี
มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ี ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภำครัฐ นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  จึงได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผู้เสนอ
งำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5  เพื่อเป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนครและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้ถือปฏิบัติ 
ต่อไป 

  จึงประกำศมำให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ประกำศ ณ วันท่ี  1  ตุลำคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
  
  
                                                               
            ( นำงอำรี  วิเชียร ) 
      สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว  โทร. ๐ 37261 398  
ท่ี  สก0432/968                                    วันที่ 1  ธันวำคม  ๒๕๖4  
เรื่อง  แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนท่ีสุด ๐๒๑๗ /ว๓๐๐๑ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลำคม  ๒๕๖๐  
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง  

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร    ขอแจ้งเวียนหนังสือกระทรวงสำธำรณสุข 
ด่วนท่ีสุด ๐๒๑๗ /ว๓๐๐๑ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลำคม  ๒๕๖๐  ให้กับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4   เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และควำมโปร่งใส จึงขอแจ้ง เวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ปฏิบัติด้วยควำมเคร่งครัด ต่อไป  

                     จึงเรียนมำเพื่อทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป            

 

                                                                      
 
                                                                       (นำงอำรี   วิเชียร)  
                                                                 สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 


