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v! สอ 0๖๑๗/'1 สาง■กงานปลัดกระทรวง๓ธารฌตุข
อนนดิวานนท ้•ชังหรัดนนท^. sioilOO'O 

^ ตุคาค}J ๖#๖^
ส์อง รุ!®^ประ'ก่าศสาง’กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว'าด้วยเ.ณวทางปฏิบัตงิานเ^ร9ขิสฒบุศสากร 

ในหน่วยงานด้านการรัดฃ้อรัดจ้าง ห..(>(1 ๖ js,0
เรียน นายUVJทยสาธารณสุขรังหรัดทุทรังหรัด ผู้อานวยการโรงพยาบาลถูนน์/โรงหับา-เJาดชัๆไป/

ผู้อำนวยการสาบักงานเขตสุขทาพทุกแห,ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราขขนป็ และวทยา■การสารารณสุขสิรีนธรทุกแสง 

ด้างถ็ง หนังสือด่วนที่สุค ที่ สอ ๐๒๓๖/ว ๙๖๖ ลงวันที ่๑๖ พสุษทาคม ๖^๙ i"
.ลี่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศสามักงานปลัดกระทรวง่สาอารณสุขว'าด้วยแนรพา1ง จ้ามวน 0, ''คู่บัน

การปฎน่ติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในพป่วยงานด้านๆารรัดเอรัคจ้าง พ1ิ” ๒๕๖7 
๒) แนบนสดงความปริตุทf่lจในการรัดฃ็อรัคจ้างของหน่วยงาน •

• Mil 1*14*VI*J4 นพ

Assessment ะ ITA) ifu

สามักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศสำมักงานปลัดกระทรวงสาอารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหปวยงานด้านการรัดเ1,รัดจ้าง พ ’ค1 ๒๕๖๐ และ 
ฒบแส่ดง■ความบริตุท#เจในการรัดชัอรัดจ้างของหปวยงาน สี่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ ๖) เพื่อให้'สอดคล้องลับ 
พระราชบัญญัติการรัดซัอรัดจ้างและทารบวิหารห้'สคุภาครัฐ พ.ศ. ๖4๖0 ระเบียบกระทรวงการคลังวำด้วย

’1(นายเจษฎา โชคสารงสุข)
. 'ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ■

ถูนยปฏีข้ติการตอต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โทรคิพห ้o ๒#๙ง ๑๓๓0/ โทรสาร o ๒£๙0 ๑๓๓0



ประกาศสํๆป้'กงานปลัดกระทรวงสาอๆร{นสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิป้คิงานเพื่อตรวขสธบบุคลากรในหนํวธงานด้านทารลัทเอชัค^4

พ.ศ. ๒4๖0

เพื่อให้^ปฏิน้ชิงานสานการท้สตุแลรเจ้'าทลัาที่ในท’!Jว่องานลังด้ค^าซักรานา)ด้ราแาฐารณสุผ ู
มีนนาทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยา.'นรชุลJชองเป.ฐบัดึงานไห้มีควา,มโปว่งใส สามา'รกศร')‘จส'อปได้ 
เทศประถีทฺอิภาพสูงสุด่ เข็นไปด้ว่ยความซอบอ.รรมตามหลักระนบคุณอรรม (Merit System) จิงทำทนคแนวทาง 
ในการปฏิข้ชิเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานต้านการลัคซ็’อลัดด้างใว ัด้งพื ่ / .

0). บุคลากรไนหน่วยงานด้องึวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้'บนะประมูล หรือ 
ผู้มีส่วมเHธวจ้องพื่เจ้ามามีนิคิสัมพ’ืนชั

๒. บุคล่ากรในหน่วยงานสน้บสบุนการปฏิป็ชิหนัาพื่ซองผู้คำเป็นการรัดผู้อจ้ดด้างด้วยควาน(เนด้า 
ไป*ใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรันทรัพย์สินหรือประโยชน์ส์นใด$งทางตรง 
และทางด้อม จากผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวจ้องที่เจ้ามามีนิติสัมกันย์
11ชิ«ตดป็ไ!!ใฑๆใ.,เ ๑!ยืมจเ แสn่« IvwTcictfvfaiAAmtHM.'aSn/fsLi itffl. -

อยำ'ข็เดร4ครัด

๕. บุคลากรในหน่วยงานใพ้ศวามว่วมป็อกับทุกฝ่ายในการเสรืมสร้างมาตรเานการปฏิน์ติงาน 
ของเจ้าหนัาท่ีผู้เกี่ยวชัอ่งกับงานต้านกัสคุใต้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรไนหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเปียบปฏิบัติของห่างราชการ
4 » ’

ตเ. บุคลากรในหน่วยงานตำเนินการใซัจ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 
โดยคำนึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหคุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใจ้คุลพินิจโดยขอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสรีมสนับสบุน 
ใต้คำปรึกษานบะน่ารับสงความคิดเต้นของผู้ปฏิบัติงานอย์างมีเหคุ่ผล

๙. ผู้บังคับบัสุเขวต้องควบํคุม คำกับดูแล ตรวจสอบไต้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติคามแนวุทาง 
ใน่การปฏิบัติเพื่อตราจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้ามการชัคซ้อ#เจ้างอแางเส*ครั?!

ที่งข.็..
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ให้ห.ปวยงาน'เ!ๆประกๆศสํๆบัทงานปลัดกระทรวงสา!ทรณดุ.■ขว่ๆด้วย่แนวทา<1ปฏิบั5|งๆ^1
เพ่ือตร่ฐจสอบบุคสท่ทฺร่เนฺพ^ยหฺนด้waหุ่ชัศซี'อ4จ้'พ พุ.(เ.iQXbo น*)
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ประกาศ ณวันที่' ตุลาคม ท.ศ, loitbo
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แบบแสดงความบริสุพ^ในการจดฃ้อชัดจ้างของหป'}ยงาน (วงตินเลึกน้อยใปเกิน ๑๐0,000 บาท)
ในการเปิดเผยซ้อยูลความขัคแย้งทางผลประโยชน์ของน้วหน้าเจ้าหน้าพ่ึ เจ้าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสตุ

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

ข้าพเจ้า,

ข้าพเจ้า

1••*•**••••*• .............(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเข้า ............................................................................................ (ผู้ตรวจรับน้สคุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน ์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ้บผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีปีดิสัมน้นธ ์และวางตัวเป็นกลางในการคำเนินการเกี่ยวกับการท้'สตุ ปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยจิตสำบึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้คุกเวลา ปุงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏีข้ติงานเพื่อตรวจสอบบุคลๅกร ํ

ในหน่วยงานด้านการชัดฃ็อจัคจ้าง พ.ศ. ๒(£๒๐
หากปรากฎว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 

ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวช้องที่เข้ามามีนิติลัมนันส ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยท้นส

ลงนาม 1.,
(นัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม 1
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม,
(ผู้ตรวจรับvTสคุ)



แบบแสดงความบริสุท^ใจในกๆรจัคข็อจ้ดจ้า^ทุทวิธิของีหนํวยจ้าน 
ในทารเปิดเผยช้อมูลความขัด๗จ้ทาจ้ผลประใยฺขน์ 

ของท้วนบ้าเจ้าหขัาชี ่เจ้าหบ้าชี ่และคฌรรกรรมการตรวจรับพัสดุ

.............................................................................. (ท้วนบ้าเจ้าหน้าท่ี)

ซัาพเจ้า .............................................................................. (เจ้าหน้าชี่)

จ้าพเจ้า............................................................................. (ประอานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

จ้า’,'1เจ้า....................................... ...... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
จ้า''*เจ้า.................................................... .........................(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

- ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเลึย‘น]ว่าใดยตรจ้หรือใดยจ้อม หรือผลประโยชน ์
ใดๆ ที่ส่อให้เกิดความชัดแชังทางผลประใยชน์กับเขาย เรับจ้าง แสนองาน หรือเซนะประมูล หรือเมี 
ส่วนเกี่ยวข้องชี่เข้ามามีบิดิสันพันส ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสด ุปฏิบัติหน้าชี ่
ด้วยซิตสำปืท ด้วยความโปว่งใส สามารถให้มีแกี่ยวข้องตรวจสอบไต้ทุกเวลา รเงประโยซน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามชี่ระบุไวัเนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาจ้ปฏิบัติจ้านเชี่อตรวจสอบทคุลาก, 
ในหปวยงานด้านการจ้ดซัอจ้ดจ้าง พ.ศ. ๖๕๖0

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับเขาย เรับจ้าง แสนอจ้าน หรือ 
เชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวซ้องที่เข้ามามีป็ดิสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

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

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

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

หมายเหตุ หากเพื่มเดิมคณะกรรมการสามารถคำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทรใจ ฯ 

นื้1ต้โตยอนโลม



แบบแสดงความบริสุทซ์ใจในการจ้'คซ็อชัคจ้า*ทุกริ&ของหปวยงาน 

ในการเปิดเผยจ้อมูลความชัดแจ้งทางผลประโยชน ์

ของโครงการจ้ดฃ้อจ้สทุการแพทย ์จ้านวน 2 รายการ

จ้าพเจ้า นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข (ห้วหน้าเจ้าหน้าที่)

จ้าพเจ้า นายปรีชา บุตรลาด (เจ้าหน้าท่ี)

จ้าพเจ้า นางสัตรทริกา ศรีโคตร (ผู้ตรวจรับกัสทุ)

ขอให้คำจ้บวองว่าไม่มีความเ?เยวจ้องหรีอมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตร^รีอโคอจ้อนทร®ีผลประโยชพ้ดๆ ที่ส่อให้เกิดควาน 

จ้ดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้จ้บจ้าง ผู้เสนองาน หรีอผู้มีส่วนเที่ยวจ้องที่เจ้ามามีนิด้กันห้นย์ และวางกัวเป็นกลางในการ 

ดำเนินการเท่ียวกับกาวท้สทุ ปฏิงด้หน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปว่งใส สามารถให้มีผู้เที่ยวจ้องตรวจสอบใด้ทุกเวลา แงประโยชน ์

ส่วนรวมเป็นสำกัญตามที่วะบุไจ้โนประกาคสำนัก^นกระทรวงสาธารณสุขว่ากัวอแบวทา^ารปฏินัติ^นเที่®สร'3ชสอบท,ุ,1ลากวใน 

หน่วยงานด้านการจ้ดผู้อจ้ดจ้าง พ.ค.2560
หากปรากฏว่าเกิดความชัดแจ้งทางผลประโยชน์ระหว่างจ้าทเจ้ากับผู้ชา® ผู้กับจ้าง ผู้เสนองาน ทกัอ ผู้ชนะประมูล หกัอผู้น ึ

ส่วนเที่ยวจ้องที่เจ้ามามีนิติกัมกันย ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยกันที่

(ลงสุอ)...................................ทัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์จ้านาญการ

^ ...*๗ฟ่
(ลงซ็อ)......

นายปรีชา บุตรลาด 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมจ้านาญงาน

(ลงช่ือ)................ .............................ผู้ตรวจรับกัสทุ

นางชัตรทริกา ศรีโคตร 

พยาบาลวิชาซีพจ้านาญกาว



แบบแสดงความบริสุทส์ใจในการซ็’ซัอข’็หจ้ๆรทุกวิรบอ4หนํวเแาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความบัอน^ทางผลปพใยบน์

ของโครงการชัดซ์อเวชภัณ^ยา ชัานาม 23 รายการ

ข้าพเจ้า นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุช นัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นางสาวนภิศรา ทองแสง เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นายโกวิทย ์ทองละมุล ประธานกรรมการฯ
ข้าพเจ้า นางขนึษฐา ศรีหาบุตร กรรมการฯ
ข้าพเจ้า นายพิเชฐ ประถมปัทมะ กรรมการฯ

ขอใท้คำรับรองว่าไม่ฏีความ^ยวข้องห!อมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าใดยตรงหรืฐใดยช0ัมหรอูผลปร^ยซ1||ดๆ ที่ส่อไข้แจดุศวาม 

ชัดแย้งทางผลประโยชน์กับfบาย ผู"รับชัาง ผู้เสนองาน หรือผู้มีส่วนเที่ยวข้องที่เข้ามาฏีนิดิสัมข้น£ และวางข้วเป็นกลางในกา,

ดำเนินการเที่ยวกับการข้สคุ ปฏิบ‘ชิหนำที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปว่งใส สามารถใทัฏีผู้เที่ยวข้องตราจสอนได้ทุก1าลา มุ'งป,ะโอชน ึ
ส่วนรวมเป็นสำด้ญตามที่ระบุไว้ในประกาคสำนักงานก,ะห,างสาฐารณสขุว่าขา้ยเ1นวทางการป0งด4ิานเ^อตรวจส0บ^หลๆก^ 

หน่วยงานด้านการชัดชี,่อชัดชัาง พ,ศ,2560

หากปรากฏว่าเกิดความชัดแย้งทางผลป,ะโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากันผู้ขาย ผู้ข้นจ้าง ผู้เสนองาน หรูอ ผู้ชนะป,ะมูล หรือผู้ฏ ี
ส่วนเที่ยวช้องที่เข้ามาฏินิดิสัมข้นร' ข้าพเจ้าจะรายงานใท้ทรานโดยข้นที

(ล^อ).... ‘ะ^^........ นัวหนำเจ้าหนำที่
(นางสาวพลรัตน์ดา คลสุช)

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

*พ^ เบา!เไ/
(ลงชี่ร)....r.l....โ... ^!.'.!'... เจ้าหน้าที่

(นางสาวนภิศรา ทองแสง)

เภสัชกรข้านาญการ

^งชี0่)..... ..........-...................ประธานกรรมกาวตรวจรันข้สตุ

(นายโกวิทย ์ทองละมุล)

เภสัชกรข้านาญการ
บ''''''

(ลงชี0่)...............................กรรมการตรวจรับพัสด ุ (ลงชี่อ).., .....:%=.......  ..กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายพิเชฐ ประถมปัทมะ)(นางชนิษฐา ศรีหาบุตร) 

พยาบาลวิชาซีพข้านาญการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมข้านาญงาน


