
ด่วนทีสด ๚gfir
ท่ี สธ ๐๒๑๗/ ว ท00.3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๐

เร่ือง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิ■บดงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร 
ในหน่วยงานด้านการจัดช้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแห่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาการสาธารณสุขสิรีนธรทุกแห่ง 

•อ้างถึง หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๒๓๒/ว ๙๖๖ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

.สิงท่ีส่งมาด้วย ๑) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง จำนวน ๑ 'ฉบับ
การปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) แบบแสดงความบริสุทธ๋ึใจในการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงาน จำนวน ๑ ขุด

ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาบลังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นใปด้วยความ 
ชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามข้อกำหนด 
ในการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาบภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment ะ ITA) น้ัน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาบเพื่อตรวจสอบบุคลากรใบหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
แบบแสดงความบรีสทุธ๋ึใจในการจัดช้ือจัดจ้างของหน่วยงาบ สิงท่ีส่งมาด้วย ๑) และ ๒) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญ้ติการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง 
โดยท่านต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาบถึง 
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดช้ือจัดจ้างทราบแล่ะถึอปฏิบ้ติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และบีองกันผลประโยชน์ทับข้อบ และให้ยกเลิกประกาศ ฯ ตามที่อ้างถึง สามารถเรียกดูเอกสารได้ที่ 
www.stopcorruption.moph.go.th—>แนวทางปฏิบีติงาบเพ่ือตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดช้ือจัดจ้าง^๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งผู้เก่ียวข้องในลังกัดถึอปฏิบ้ติอย่างเคร่งครัคต่อไปด้วย

/  ขอแสดงความนับถือ

Ch
(นายเพฎไ โขศดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสารารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรทัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ /  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ือจัดจ้าง

พ.ศ. ๒<£๖๐

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าท่ีใบหน่วยงานลังลัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาบให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใบหน่วยงานด้านการจัดขอจัดจ้างไว้ ด้งน้ี

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางลับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสบุนการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงาบต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิบหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง 
และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาบ หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 
และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ข่ีง่เป็นการชัดลันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลลับประโยชน์ส่วนรวม ท้ังน้ีไม่ว่าการกระทำน้ันจะเกิดช้ืนก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าท่ี

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 
ลับทางราชการเกี่ยวลับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เช้ือเพ่ือมีน้ํา'ใจ 
แต่ท้ังน้ี การปฏิบัติด้งกล่าวต้องไม'เป็นปฏิปิกษ์ต่อการแช่งชันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๔. บุคลากรใบหน่วยงานให้ความร่วมมือลับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ชองเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องลับงาบด้านพัสดุให้เป็นท่ียอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเปียบปฏิบัติของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินชองหน่วยงาบส่วนรวมของราชการเป็นหลัก 
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน 
ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นชองผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง 
ใน่การปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดช้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัต

ทั้งน ี้...



-๒-

ท้งบี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏํนัติงาบ 
เพ่ีอตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดข้ัอจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธน)ในการจัดข้ัอ 
จัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซอจัดจ้างทุกประเภทในข้ันตอบรายงานขอข้ัอหรอขอจ้าง .

ประกาค ณ วันพ่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นาฮเพแา โชคสำรงสุ่ใ9
ปลัดกระทรวงสาธารณสุช

^๘๒ 1k<๗เแน^-..



แบบแสดงความบริสุทธึ๋,ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑0๐,000 บาท) 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า.................................................................................................... (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี)

ข้าพเจ้า.................................................................................................... (เจ้าหน้าท่ี)

ข้าพเจ้า.................................................................................................... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ 
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว่ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 
ในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม....................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี)

ลงนาม
(เจ้าหน้าท่ี)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



แบบแสดงความบริสุทธึ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า......................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี)

ข้าพเจ้า......................................................................................(เจ้าหน้าท่ี)

ข้าพเจ้า.....................................................................................(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.....................................................................................(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.....................................................................................(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม,ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ 
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 
ในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี)

ลงนาม
(เจ้าหน้าท่ี)

ลงนาม................................................../{,

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

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

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

หมายเหตุ หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธ๋ึใจ ฯ 
น้ีได้โดยอนุโลม


