
 

 

 

 

แนวทางปฏิบตัิเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

อ้างถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อการประเมินที่   EB ๒0 หนว่ยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยมีการก าหนดมาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 

         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงสูงสุด จ าเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัตเิพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัตเิพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจดัจ้างฉบับน้ีขึ้น เพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

       วันที่ 10 มีนาคม  2564 
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บทที่ 1 

หลักกำรและเหตุผล 
การทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น

รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความ
เสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เม่ือการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา     
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ตระหนักและมีความมุ่งมั่น     ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องก าหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด    ถือปฏิบัติในการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



 

บทที่ 2 

 

 

 ประกำศส ำนักาำนสำาำรสสอุำ ำเอำบาำนา   

เรื่ำา  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนกำรดาำนกำรจัดซื้ำจัดจาำา 

ส ำนักาำนสำาำรสสุอำ ำเอำบาำนา  

................................................................................ 

  เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญ ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  
จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความ
ระมัดระวัง ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการน าข้อมูล ไปใช้ประโยฃน์รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ดังนี้ 

            1.ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันท าการหลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  2.เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้สาธารณะชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบตามท่ีกฏหมายก าหนด 

  3.ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

  4.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งาน ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยฃน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  



 5 ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งด าเนินงานโครงการที่เอ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและไม่ดก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สินหรือสอทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

 6. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 

           7.เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานดังนี้        
          7.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่ เข่น บิดมารดา พี่น้อง ญาติเพ่ือน คู่แข่ง       
         7.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่     
         7.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงานโครงการทั้งผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

                 8.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

   

     ประกาศ ณ วันที่  19   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4                  

         
          (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

           รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวทางการด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 

๒.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
๒.จัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและเสนอขอความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
๔.ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

แจ้งรายละเอียดงบประมาณและแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
๓.ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๔.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง,เว็บไซต์
ของส านักงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
และข้ันตอนของระเบียบฯต่อไป 

ผู้ช่วยสาธารณสุข 
อ าเภอ 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
-เจ้าหน้าที ่

พ.ย. ๒๕๖3 
 
 
 
ธ.ค. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖3 
 
 
ธ.ค.๒๕๖3- 
ก.ย.๒๕๖4 
 

 

 

 

 

 



 

๒.๒ การบันทึกรายละเอียด  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.การบันทึกรายงานผล
การพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา  
รายละเอียด  วิธีการ  และขั้นตอน 
๑.รายงานขอซื้อขอจ้าง 
๒.เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและผลการ
พิจารณาในครั้งนั้นๆ 
๓.ประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
๔.ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๕.บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
๖.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
๗.สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ(ถ้ามี) 
๘.บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ
พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อ
มีการร้องเรียน 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที ่
 

ธ.ค.๒๕๖3- 
ก.ย.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖3- 
ก.ย.๒๕๖4 

 

 

 

 



 

๒.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๑.จัดท าแนวทางป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
๒.ขอความเห็นชอบ 
 
 ๓.แจ้งเวียน/เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
๔.ควบคุมก ากับติดตาม
และรายงานผล 
๕.มีช่องทางการ
ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดท าแนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ         
ป้องกันเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ข้อเสนอ  หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ   
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
แจ้งเวียน/เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบทุกช่องทางการสื่อสาร  เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้
ส่วนเสีย  ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
๑.สรุปผลงานให้สาธารณสุขอ าเภอ
ทราบทุก ๖ เดือน 
มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียน
ผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
๑.ติดต่อด้วยตนเองที่สสอ.บ้านธิ 
๒.ทางจดหมาย สสอ.บ้านธิ เลขท่ี 
254 หมู่ 6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธ ิจ.
ล าพูน 
๓.โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๐๑๗๐๒ 
    โทรสาร ๐๕๓-๙๘๔๙๔๘ 
๔.Email 
banthi_pho@hotmail.com 

-เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที ่
 
 
-เจ้าหน้าที ่
 
-เจ้าหน้าที ่
 
นายด ารงค์เดช 
มั่นใจวงค์ 
 

ธ.ค.๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖3 
 
 
 
ธ.ค.๒๕๖3 
 
ก.พ.๒๕๖4- 
ก.ค.๒๕๖4 
ธ.ค.๒๕๖3 – 
ก.ย.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบรายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่ือหน่วยงาน/ส่วนราชการ .........ส านักงานสาธารณสขุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน............ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการการจดัหา
พัสดุตามกฏหมาย
ก าหนด 

ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน

จากการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดมุี
ความโปร่งใส ถูกต้อง

ตามพรบ. 

1.มีการแต่งตั้งกรรมการพัสดุทุก
หน่วยงาน 
2.การจัดหาพสัดุใช้พรบ.การจัดซือ้
จัดจ้างปี พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง ปี พ.ศ. 
2560 
 

1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเงินและพสัดุครบทุก
หน่วยงาน 
2.ควบคุมก ากับการใช้
งบประมาณโดยGFIMsกรณีงบ
มากกว่า  5000 บาททุก
หน่วยงาน 
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ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงก าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้  

1. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ 

2. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา 

3. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  
และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเกิดข้ึนก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ 

4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ 
แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

5. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ 

6. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

7. บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก
โดยค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย 

8. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน
ให้ค าปรึกษา แนะน า รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

9. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ … 
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แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  

และผู้ตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

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

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

ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

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

ลงนาม .................................................................
(เจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

ข้าพเจ้า ................................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

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

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

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

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

ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

 

หมายเหตุ  หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ 
นี้ได้โดยอนุโลม 
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