
ลึ่ราแพืฒุ.

ท สธ 0๖๑๗/1 »\<K>2> ส์าป้'กงานปลัดกระทรวงสาธา•ร(นสุข
ทนนดิวไนนท ์ลังหวัดนนท่บุ)ร ๑๑000

^ •ดุสาคน tedtteqj.
เร์อง ขอต่■รประilาหส์าลัทงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเ.เนวทางปฏิลัติงานเท์0ดรรขีสฒบุคสากร 

ในหปวยงานด้านการลัดชัอขัคจ้าง ข;ศ, ๖(ttoo
เรียน นายแร!ทย์สาธารณสุขลังหวัดทุกขังหวัด ผู้ย้านวยการโรงพยาบาลคูนย์/โรงข่ยานวลท์ว์ไป/

ผู้อำนวยการสำบักงานเขตสุขภาพทุกแห'ง
ผู้ย้านวยกาพึทนาลัยขยาบาลบรมราชชนบึและวิทยาการสาธารพตุขสิรีนธรทุกนท์ง 

■อ้างถึง หนังสือด่วนพื่สุต ที่ สธ 0๖๑๖/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พสุษภาคม ๖๕*๙
.สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศส์าบักงานปลัดกระทรวง่สาธารณสุขว่าด้วยแนาทา1ง จ้านวน ๑ 'ฉบับ

การปฺฏิน้ติงานเพี่อตรวจสอบทุคลากรในหนํวยงานด้านการขดผู้อขัดจ้าง ข,ศ, ๖๕๖0 
๖) แบบแสดงความบริสุทธใจในการลัดที่,อขัคจ้างของหปวยงาน ' ■จ้านวน ๑, จุด

ขอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านลัสล ุพ,ศ.๖๕๕๑ และตามข้อกำหนด 
ในการประเป็นคุณธรรมและความโปว่งใสในการดำเนินงานของหปวยงานกาดรัฐ (Integrity end Transparency 
Assessment: UA) นัน , •

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวขางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหปวยงานด้านการขัคเอลัดจ้าง พ,ศ. ๖๕๖๐ และ 
แบบแส่ดง'ความบริสุทที่ใจในการขัดเอลัดจ้างของหปวยงาน ส์งที่ส่งมาด้วย ๑) และ ๖) เพื่อใท้สอดคล้องลับ

*±๗*. ft «■ ๗"*. ml fth ๗ftMft Iftka ftaft HI ftf!^a« ftft aftftaaft mn ๗๗ 1 ftji ftsft ■ ft ft. ftift* ft, JPa ftlftT J^ft ft.

และป้องลันผลประโย.ชงท้บข้ธน และให้ยกเลิกประกาศ ๆ ตามที่'อ้างถึง ลามๅรทเรียกคู,เอกสารได้ที ่
wvwv,stopcowptlon.moph.go,th—>แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านค่ารขัคเอขัดจ้าง—^๖๕๖o

•จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เที่ยวข้องในลังกัคถึอปฏิบัติอแางตร์งครัดต่อไงด้วย

ขอแสดงความบับถึอ
รุ"

’(นายเจษฎา โชคด่าวงสุข)
. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรีต กระทรวงสาธารณฺสุข
โทรลัขท์ o ๖๕๙0 ๑๓๓0 / โทรสาร o ๒๕๙0 ๑๓๓0



ประกาสสํฯนัก•ทนปลัดกระทร'พสายารณสุข 
ว่าด้วยแนวหา๗ฏินัรนานเพื่อตรวจสอบบุคลๆทรในหป')ยร'ณ่ด้ๆนทา3ลัดฃ้อขัดจ้า*

พ.ศ. kjttbo

มแบ jyr.i«umui]vwตนตามทรอบจรรอ.า.บร,ร.(นจอรเนฎบตรา•น,เตนคๆาน^รร-เส f(ๆ[นา'รล,ตรๆ•ถสูช.ิบ^
เทิดประถึหยิกาพสู•งิสุด่ ฟ้นไปด้วยความชอบย.รรฆหามหลักระบบคุ(นยรรม (Merit System} จีงคำหนคแนวหา.ง 
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานค้านการรัดซัอจ้ครัารไว ัค้งซั / .

ต. บุคลากรในหปวยงานด้องวางค้วเป็นกลางกับผู้ชาย ผู้รับชัาง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพื่เชัาม่ามีนิคิสัมท้นซ้

๒. บุคล่ากร่เนหนัวยงานสนับสบุนการปฏิบัติหนัาพ่ืของผู้คำเป็นการรัดซัอรัดข้างต้:วยความ^มค่า 
โป*ใส มีประสิทธิภาหและประสิทธิผล และตรวจสอบได้'สุกเวลา

๓. บุคลากรไมทปวยงานต้องไม่เรืยก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ลื่นใดด้งทางตรง 
และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพื่เข้ามามีป็ติสัมนันธ์ 
และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสยด้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ลื่น ชี4่เป็นการข้ตกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ด้งนัไม่ว่าการกระคำด้นจะเกิดชันคํอน ขณะ หรึรหลังการปฏิบัติหนัาที่

อย่างเครงครัด

แด'ด้งด้■■การปฏิบัติด้งกส่ๆวด้องไม่เป็นปฏิปีกน์คํอการแข่งชันอย์างเสรีและเป็นชรรม
(ร;. บุคลากรในหน่วยงานใท้ค่วามว่วมมีอกับทุกฝ็ายในการเสรืมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านห้สคุให้เป็นที่ยอมรับ
to, บุคลากรในหน่วยงานด้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทำงราชการ

ชู ้. '
๗. บุคลากรในหน่วยงานตำเป็นการใซัข่ายเงิน ทรัพย์สินชองหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 

โด๗าป็งสงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย
๘. ผู้บังคบบัญชาต้องใชัคุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสบุน 

ให้คำปรึกษา แนะนำ รับพิงความคิดเห็นชองผู้ปฏิบัติงานอย์างมีเหตุผล
๙. ผู้บังด้บบัญชาต้องควํบํคุม คำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพดุติปฏิบัติคาม่แน.วฺทาง 

ใน่การปฏิบัติเพื่อตราจสอบบุคลากรในหน่วยงานค้านการรัดชัอรัคจ้างอย่างเศ*ครัศ

ด้งด.้..
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^งฺส ัให้ห.ปวยง.านน์ๆปวฺะทาสสำน้'กงทนปลัดทระทรวงสาธารณ:สุ.'ขว่าด้วย่แนๅทๅงีปฏิบั||งๆ-เ| 
เพื่อตรา'จสอบบุคสาทรในVฝายงานด้านก:ารขัศฃ้อจัด,จ้าง พฺ-ส..'bittoo และแนบแสดง^^^^^
จ้คจ้างฺซ.อลหปวย■งานแนนห้ายเย่ก^าวนํร8ทอ์นทา-(Mอ^จ1้งทุกป,ะinMtyชันตaนรา.ยงพขอเอทฺร^^^^^^
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แบบแสดงความบริสุทซ์ใจในการจัดซ็ธชัดจ้างของหม่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑00,000 บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความจัดแย้งหางผลประโยขน์ของห้วหน้าเจ้าหน้าที ่เจ้าหน้าที่

นละผู้ตรวจรับพัสคุ

ฃ้าขเจ้า............................................................................................ (ห้ว่หน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.............................................................................................(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า............................................................................................(ผู้ตรวจรับหัสคุ)

ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวช้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยชัอม หรือผลประโยขน ์
ใดๆ ที่ส่อให้เกิดความชัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวช้องที่เข้ามามีป็ดิสัมหันน ์และวางตัวเป็นกลางในการฅำเนินการเกี่ยวกับการหัสตุ ปฏบัติหน้าที ่
ด้วยจิตสำปึก ด้วยความโปว่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวช้องตรวจสอบได้คุกเวลา แงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ไนประกาศสำน้กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิป๋ติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 
ในหน่วยงานด้านการจัดผู้อจัคจ้าง พ.ศ. ๒๕๖0

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยหันฟิ

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม,
(ผู้ตรวจรับห้’สคุ)



แบบนสหงความบริสุทซ์พนการจ้คซ็อจ้คจ้างทุกริธึของหน่วยงาน 
ในการเจคเผยข้อยูลความขัดแจ้งทางผลประโบฺขน ์

ซองท้วหน้าเจ้าหขัาชื ่เจ้าหน้าส ์และคณะกรรมการตรว'ป็รับพัสคุ

ข้™เจ้า................................. (ห้วหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า..............................................................................(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า............................................................................. (ประธานกรรมการตรวจรับท้สคุ)

ข้าพเจ้า.................. ........................................................... (กรรมการตรวจรับพัสคุ)

ข้าพเจ้า............................................................................. (กรรมการตรวจรับพึ'สคุ)

•ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรืยิมีสํวนได้ส่วนเลึย'พว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน ์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแอ้งทางผลประโยชน์กับเขาย เรับจ้าง แสนองาน หรือเชนะประมูล หรือเมี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีป็คิสัฆห้'๗ และวางตัวเป็นกลางในการคำเนินการเก่ียวกับการน้สคุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตสำปีก ด้วยความโปว่งใส สามารถใVสแกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว่ในประกาศสำบักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อดรวอสอบบุคลากร 
ในหปวยงานด้านการจ้ดซ้อจ้ดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖0

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับเขาย เรับจ้าง แสนองาน หรือ 
เชนะประมูล'เพึอเมีส่วนเกี่ย่วข้องที่เข้ามามีป็ติสัมพันสํข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทนที

ลงนาม่
(ห้)หน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.
(ประธานกรรมกาวตรวจรับบัสคุ)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.
(กรรมการตรวจรับบัสคุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับบัสคุ)

หมายเหต ุหากเพึ่มเดิมคณะกรรมการสามารถคำเนินการภายใต้แบบแสตงความบริสุทธิ้ใจ ฯ 
นึใด้โดยอบุโลม



แบบแสดงความบริสุทซ์ใจในการชัดซ็อจัด^ทุกวิชื'ปวยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทา^พลประใยซน ์

ของโครงการชัดซ็อวัสดุการแพ‘หย ้จำนวน 2 รายการ

ข้าพเจ้า นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุช (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายปรีชา บุตรลาด (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นางชัดรทริกา ศรีโคตร (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความ๓ยวข้องนรือมีส่วนได้ส่วนเสี^ม่ว่าโดยตรงหรีอโดยย้อมหรือผลประโยชฟ้เดๆ ที่ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู,้!ทย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรึอผู้มีส่วนเ^วข้องที่เช้ามามีนิดิสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการ 

ดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏํงตหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบใด้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระ'ทุไว1้นประกาศสำนักงานกระทรวงสา0ารณ^ว่าด้วยแนวทางการป^ป้ติงาน^อตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงานด้านการชัดซัอชัดจ้าง พ•ศ.2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งหางผลประโย'ะน์ระหว่างข้าพเข้'1ว1้,ซี,ขาย ช้รันข้า'3 ผู้เสนองาน ห^อ ผู้ชนะประมูล ง^อผู้นึ 

ส่วนเกี่ยวช้องที่เข้ามามืนิดิสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้หราบโดยพันหี

(ล^อ).............................. หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวพลรัตน์ดา ดลส,ช 

นักเทคนิคการแพทย์ซ์านาญการ

(ลงชื่อ)....^....^^........ เจ้าหน้าที่

นายปรีชา บุตรลาด 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมข้านาญงาน

1,
, V_______4, V(ลงชื่อ)........... 1.... ............... ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางชัตรฑริกา ศรีโคตร 

พยาบาลวิชาชีพข้านาญการ



แบบแสดงความบริสุทรใจในการจัด.ฃึ๋[อจัดจ้างทุกวิรของหนำยงาน

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแข้งทางผลประโยชน ์

ของโครงการจัดชี่[อเวชภัณทัยา จำนวน 23 รายการ

ข้าพเจ้า นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นางสาวนภิศรา ทองแสง เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นายโกวิทย ์ทองละมุล ประธานกรรมการฯ
ข้าพเจ้า นางขนิษฐา ศรีหาบุตร กรรมการฯ
ข้าพเจ้า นายพิเชฐ ประถมปืทมะ กรรมการฯ

ขอให้คำรับรองMม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้รbmfjยใม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชนไดๆ ที่ก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เช้ามามีนิลิสัมพ้'นร' และวางคัวเป็นกลางในการ 

ดาเนนการเกยวกบการพสดุ ปฏิบตหนาทด้วยจิตสำนก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเาลา มุ่งประโยชน์

สวนรวมเปนสำคัญตามทระบุไวัIนประกาศสำนักงานกระหรางสารารญสุชร่ๅด้วยแนาทางการ10ตรวจส01^คลๅกรโน 
หน่วยงานด้านการจัดชี,่อจัดจ้าง พ,ศ.2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าหเจ้ากับผู้ชา0 ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้ฏ ี

ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชี่®)...... *'ะ^^^........... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

(ลงชื่อ)......^ร..,.,^,}!.

(นางสาวนภิศรา ทองแสง) 

เภสัชกรข้านาญการ

ท/
เจ้าหน้าที่

(ลงชี0่).............~~.....................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายโกวิทย ์ทองละมุล)

เภสัชกรชำนาญการ

(ลงชื่อ),
ผู้'’"'^**'ป''''''

^>SK|»"|....... v)

....กรรมการตรวจรับพัสดุ (ลงชื่อ)................................ กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางขนิษฐา ศรีหาบุตร) (นายพิเชฐ ประถมปัทมะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน


