การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ 17 มีนาคม 2560

พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2559

ที่มาของการจัดทาระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
การตอบแบบสารวจเชิงประจักษ์ โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิ
ชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัตโิ ครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2
่ ) พ.ศ. 2554
หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ ส่วนท้องถิ่น
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมี ลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. กาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ ดาเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2
่ ) พ.ศ. 2554
หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วยังไม่ถงึ สองปีด้วยโดยอนุโลม

การตอบแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
EB 4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

EB 9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่
4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อ น” หมายความว่ า ความทับ ซ้ อ นระหว่า งผลประโยชน์ส่ วนตนของเจ้ าหน้าที่ และ
ผลประโยชน์ของทางราชการ
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
“ผู้บังคับ บัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้ รับ มอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรื อกากับ ดูแ ล ซึ่งด ารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
ข้อ ๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 5 – ข้อ 14 (10 ข้อ)
หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ข้อ 15 – ข้อ 17 (3 ข้อ)
หมวด 3 วิธีปฏิบัตเิ พื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ข้อ 18 – ข้อ 20 (3 ข้อ)
หมวด 4 การแจ้งเบาะแส ข้อ 21 (1 ข้อ)

หมวด 5 บทกาหนดโทษ ข้อ 22 – ข้อ 24 (3 ข้อ)

ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558
โดยที่เป็นการสมควรมีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จึงอาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เ รีย กว่า “ระเบีย บส านักงานสถิติแ ห่งชาติว่าด้ วยการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้ อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่
และผลประโยชน์ของทางราชการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแล ซึ่ง
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
ข้อ ๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่นื
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ ยอมรับ ผลประโยชน์ใด ๆ
ให้แก่ตนเองและผู้อ่นื
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัลหรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือ ความดีความชอบพิเศษ
ข้อ ๙ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมติ รหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ในตาแหน่งงานใด ๆ ในสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสานักงานสถิติจังหวัด

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง หรือ ครอบครัว
หรือ คนรู้จัก
ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหาของขวัญ
ตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้อ ๑๕ ให้มคี ณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง และ ผู้ตรวจราชการกรม
เป็นกรรมการ โดยมี ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจา
สานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีอานาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทุกๆ
๖ เดือน

หมวด 3
วิธปี ฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้
(๑) ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้มอี านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ
ในกรณีของผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
และ สถิติจังหวัด ให้ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอ
ชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน ส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและ
ดาเนินการตาม (๓) ต่อไป

(๒) ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อานวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
(๓) ให้ผู้มหี น้าที่เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อ
ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย

หมวด 3
วิธปี ฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้อ ๑๙ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มหี น้าที่เสนอคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางาน จัดส่ง
แบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิตแิ ห่งชาติต่อไป

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มกี ารรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
จากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตาม
ลาดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้จัดส่งแบบรายงาน ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพื่อ
รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป

หมวด 4
การแจ้งเบาะแส

ข้อ ๒๑ ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ท่ี
www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยระบุ ชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ
วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระทา รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามี โดยจะระบุช่อื ผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้

หมวด 5
บทกาหนดโทษ

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทา
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับ เพื่อรายงานผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงาน
ที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น พิจารณาดาเนินการต่อไป
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ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงาน พร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ า
สานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนกันยายนของทุกปี

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงาน พร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ า
สานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้ อ ๑๗ ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม และป้ อ งกั น การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบั ติหน้าที่ราชการมี
อานาจหน้าที่ติดตามสอดส่ องการใช้บั งคั บ และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทุกๆ ๖ เดือน
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ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็น
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้
(๑) ผู้ อานวยการศูน ย์ สานัก กลุ่ มขึ้น ตรงผู้ อานวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบและ
รั บ รองต่ อ ผู้ มีอ านาจแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ คณะทางานว่ า
เจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่อง
ที่ต้องดาเนินการ

ข้อ ๑๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง
ความเป็ น ผู้ มีส่ วนได้ เ สี ย และการมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น ตาม
แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) ผู้ อานวยการศูน ย์ สานัก กลุ่ มขึ้น ตรงผู้ อานวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบและ
รั บ รองต่ อ ผู้ มีอ านาจแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อ คณะทางานว่ า
เจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่อง
ที่ต้องดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณี ที่ ศู น ย์ ส านั ก กลุ่ ม ขึ้ น ตรงผู้ อ านวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และ สานักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะ
เสนอชื่อรองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการ
กรม ผู้อานวยการศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงาน
สถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะทางาน ให้ศูนย์ สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการสานั กงาน
สถิ ติ แห่ งชาติ และสานั ก งานสถิติ จังหวั ดจัดส่ งแบบฟอร์ มไปให้
บุคคลดังกล่าวรับรองตนเอง เพื่อดาเนินการตาม (๓) ต่อไป

ในกรณีของผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อานวยการศูนย์
สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติ
จั ง หวั ด ให้ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ส านั ก กลุ่ ม ขึ้น ตรงผู้ อ านวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
แต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ น คณะกรรมการ/คณะทางาน ส่ งแบบฟอร์ ม ไปให้
บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและดาเนินการตาม (๓) ต่อไป

เปรียบเทียบการปรับแก้ระเบียบฯ ระหว่าง พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ
ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อผู้อานวยการสานักบริหาร
กลาง

ปี พ.ศ. 2559

(๒) ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ
ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อผู้อานวยการสานักบริหาร
กลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่ อ
ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
ในกรณี ข องผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ส ดุ ให้ ผู้ อ านวยการ
ในกรณีของผู้ อานวยการกลุ่ มพั สดุ ให้ ผู้ อ านวยการ
สานั ก บริ หารกลางเป็ น ผู้ ต รวจสอบและรั บ รองต่ อ ผู้ อ านวยการ สานั ก บริ หารกลางเป็ น ผู้ ต รวจสอบและรั บ รองต่ อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ โดยให้ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ส ดุ รั บ รอง
ตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อานวยการสานักบริหารกลาง

ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรั บปรุง ระเบียบสานักงานสถิติแ ห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติท่ีประชุมคณะทางานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จึงให้แก้ไขระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วย
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๖ ของระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกปี”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๗ ของระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้ อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีอานาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ทุก ๆ ๖ เดือน”

ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๘ ให้ บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและรั บ รองความเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการศูนย์ / สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการสานักงานสถิติแ ห่งชาติ และสถิติจังหวัด มี
หน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องนั้น
ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณีที่ศูนย์/สานัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อานวยการศูนย์/สานัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน ให้ศูนย์ /สานัก กลุ่มขึ้น
ตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสถิติจังหวัดจัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเอง เพื่อ
ดาเนินการตาม (๓) ต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ท่ีจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม การตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อานวยการสานักบริหารกลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและ
รั บ รองต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ โดยให้ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ส ดุ รั บ รองตนเอง ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นยื่ น ต่ อ
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง”

แบบฟอร์ม ผท.1 – ผท.6

แบบฟอร์ม ผท.1 – ผท.6
แบบ ผท.1

ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุเท่านั้น
แบบ ผท.2 และ แบบ ผท.3 ใช้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ ผท.2
แบบ ผท.3

ใช้สาหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ระดับต่ากว่า ผอ.ศูนย์/ สานัก
ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ใช้กรณีที่ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
แบบ ผท.4 และ แบบ ผท.5 ใช้ในเรื่องการบริหารงานคุคคล

แบบ ผท.4
แบบ ผท.5

แบบ ผท.6

ใช้สาหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ระดับต่ากว่า ผอ.ศูนย์/ สานัก
ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ใช้กรณีที่ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

ใช้กับทุกตาแหน่ง

แบบ ผท. 1
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผท.1
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที)่ .................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......

เรียน ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง .
ข้าพเจ้าชื่อ......................3..............................................นามสกุล............................3.............................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง..........................4............................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง
ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว..........................5............................................ตาแหน่ง.......................5..................................
สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่.....................................6.............................................................................
ตามระเบียบ…………………..………..………7……………………………………..………………………………………………………..…………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย................................8............................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้
เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ).....................9...........................
(ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ)
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุ
: ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

“ผท. 1”
สาหรับ ผอ. กลุ่มพัสดุ ใช้ตรวจสอบรับรองเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ภายในกลุ่ ม พั ส ดุ ก่ อ นยื่ น ต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารกลาง
(ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุเท่านั้น)
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.….……. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ................................ นามสกุล………………..………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………..….………………….
5. ได้มอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว……………………………..ตาแหน่ง......................
6. ให้ปฏิบัติหน้าที่………………………………………………
7. ตามระเบียบ………………………………………………………………………….……………….
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย………………………………
9. ลงชื่อ................................................... (ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ)

แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. 1
“แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 1”
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1
(เขียนที)่ ................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......

เรียน ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
ข้าพเจ้าชื่อ.......................3.......................................นามสกุล.....................................3........................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง...............................4.....................................................สังกัด กลุ่มพัสดุ สานักบริหารกลาง
ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่...................................5......................................................................................................
ตามระเบียบ……………………………………6………………………………………..…………………….……………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย.....................................7.......................................................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย
ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)..........................8..................................
(...............................................................)
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะกลุ่มพัสดุ
: ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

สาหรับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
พั ส ดุ กรอกรายละเอี ย ดใน แบบรั บ รองตนเองแนบท้ า ย ผท.1 ก่ อ นยื่ น ต่ อ
ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ดังนี้
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.….……. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ................................ นามสกุล………………..………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………………..….………………….
5. ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่..........................................
6. ตามระเบียบ………………………………………………………………………….……………….
7. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย………………………………
8. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง)

ในการมอบหมาย/แต่ง ตั้ งเจ้า หน้ า ที่ใ นคราวเดี ย วกั นหลายคน ให้ แต่ ละคน
จัดทาแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1 ทุกคน คนละ 1 ฉบับ และให้ผู้อานวยการ
กลุ่มพัสดุ ตรวจสอบและรับรองในผท.1 โดยให้กรอกชื่อ -นามสกุล และตาแหน่ง
ของทุกคน เรียงตามลาดับ ในช่องที่ 5 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
กรณีผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ ได้รับการมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดาเนินการรับรองตนเองตามแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1
และให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองในผท.1

แบบ ผท. 2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผท.2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที)่ .................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ.............................3..........................................นามสกุล.........................3...........................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง........................4..............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย....................4...........................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด.................................5................................................................................................................
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................6...........................................ตาแหน่ง.......................6........................................
สังกัด...........................7...................................เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
8
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ..........................................................
ตามระเบียบ……………………………………………9……………..…………………………………………………………………….…………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย............................10.............................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย
ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลัง ปรากฏว่า ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ /หรื อ มี ส่ว นได้ เ สี ย และ/หรื อ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
(ลงชื่อ).............................11....................................
(ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)

(ลงชื่อ).......................12............................พยาน
( ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง
)

(ลงชื่อ)................. .....13.................................พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

“ผท. 2”
สาหรับ ผตก./ผอ.ศูน ย์/ส านัก /ผอ.กลุ่ม ขึ้นตรง ผสช. หรือ สถิ ติจัง หวั ด
ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
วิธีการกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.…....…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………….……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………..ตาแหน่ง
.........................
7. สังกัด..........................................
8.  กากบาทในเรื่องที่ได้มอบหมาย
9. ตามระเบียบ………………………………………………………………………….……………….
10. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย………………………………
11. ลงชื่อ...................(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
12. ลงชื่อ...................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเรื่อง)
13. ลงชื่อ...................พยาน (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. 2
“แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 2”
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
(เขียนที)่ ................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

ข้าพเจ้าชื่อ.................................3.....................................นามสกุล............................3.................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง........................4..............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4..............................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................5.........................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
6
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ..........................................................
ตามระเบียบ…………………………………………………7…………………………………………………..…………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย......................................8......................................................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้
ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้
เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

(ลงชื่อ)............................9................................
(............................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ/ผู้ ต รวจรั บ โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ี ได้รับ การแต่งตั้ งเป็น กรรมการ/ผู้ต รวจรับ กรอกรายละเอียดในแบบ
รับรองตนเองแนบท้าย ผท.2 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์ /สานัก /ผอ.กลุ่มขึ้นตรง
ผสช. และสถิติจังหวัด ดังนี้
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน........เดือน..............พ.ศ.…..….(ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาตในเรื่อง
นั้นๆ)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง…………..…...…….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย..................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6.  กากบาทในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ตามระเบียบ.............................................................
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
...................................
9. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง)
ในการแต่ง ตั้งให้ปฏิบั ติหน้ าที่ในคราวเดีย วกันหลายคน ให้แต่ ละคนจัดท า
แบบรั บรองตนเองแนบท้ายผท.2 ทุกคน คนละ 1 ฉบั บ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์ /
สานัก /ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองในแบบผท.2
โดยให้กรอกชื่อ -นามสกุล ตาแหน่งและสังกัดของทุกคน เรียงตามลาดับ ในช่องที่
6 เพียง 1 ฉบับเท่านั้น

แบบ ผท. 3
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผท.3
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที)่ .................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ.............................3...........................................นามสกุล...............................3..................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง............................4.............................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4..................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด........................................................5......................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
6
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ..........................................................
ตามระเบียบ…………………………………………………7…………………………………………………..…………………………………………………………….
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย......................................8.....................................................................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการ
ประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้
เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)............................9................................
(............................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

“ผท. 3”
สาหรับ ผตก./ผอ.ศูน ย์/ส านัก /ผอ.กลุ่ม ขึ้นตรง ผสช. หรือ สถิ ติจัง หวั ด
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธาน/กรรมการ รั บ รองตนเอง โดยมิ ต้ อ งให้ ใ คร
ตรวจสอบและรับรอง
วิธีการกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.…....…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/
อนุญาต)
3. ข้าพเจ้าชื่อ............................. นามสกุล…………………………
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………….……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6.  กากบาทในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ตามระเบียบ.............................................................
8. ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
...................................
9. ลงชื่อ...................................................

แบบ ผท. 4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผท.4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที)่ .................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................3.............................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง........................4...................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4...................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด.................................................5................................................................................................
ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................6...............................................................................เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ....................................................
7
 คณะทางาน........................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .........................................
....................................................................................8..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่
ต้องดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ
ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)...............................9......................................
(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./ สถิติจังหวัด)
(ลงชื่อ)........................10............................พยาน
( ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง
)

(ลงชื่อ).........................11..............................พยาน
(เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

“ผท. 4”
ส าหรั บ ผตก./ผอ.ศู น ย์ / ส านั ก /ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช. หรื อ สถิ ติ จั ง หวั ด
ใช้ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง………..…..……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย..................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6. ได้เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………….……………............
7.  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะทางานในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ในการดาเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...................................................
9. ลงชื่อ.....................(ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
10. ลงชื่อ...................พยาน (ผอ.กลุ่มเจ้าของเรื่อง)
11. ลงชื่อ...................พยาน (เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด)

แบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. 4
“แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท. 4”
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
(เขียนที)่ ................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................3.............................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง.......................4................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย......................4......................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด...................................5............................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ...................................................
6
 คณะทางาน.......................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ........................................
.................................................................................7...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การ ตามระเบี ย บ
สานัก งานสถิติแห่ งชาติ ว่า ด้วยการป้อ งกัน การมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของบุค ลากร ในการปฏิบัติห น้าที่ร าชการ พ .ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

(ลงชื่อ)................................8.................................
(.................................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการ /คณะท างาน
โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการ /คณะท างาน กรอก
รายละเอียดในแบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4 ก่อนยื่นต่อ ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/
ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และ สถิติจังหวัด ดังนี้
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง……………..……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย..................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6.  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะทางาน ในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ในการดาเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...................................................
8. ลงชื่อ................................................... (ผู้ได้รับการแต่งตั้ง)
ในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียวกันหลายคน ให้แต่ละคนจัดทา
แบบรั บรองตนเองแนบท้ายผท.4 ทุก คน คนละ 1 ฉบั บ และให้ ผตก./ผอ.ศูนย์ /
สานัก /ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองในแบบผท.4
โดยให้ กรอกชื่อ -นามสกุล ของทุ กคน เรียงตามลาดับ ในช่องที่ 6 เพียง 1 ฉบั บ
เท่านั้น

แบบ ผท. 5
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผท.5
แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที)่ .................1........................................
วันที่.....2......เดือน........2........พ.ศ. ......2.......

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................3.............................................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง........................4...................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย.......................4...................................
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด.................................................5................................................................................................
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ....................................................
6
 คณะทางาน........................................................
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...........................................
....................................................................................7..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่
ต้องดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ
ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)............................8...............................
(............................................................)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

“ผท. 5”
ส าหรั บ ผตก./ผอ.ศู น ย์ / ส านั ก /ผอ.กลุ่ ม ขึ้ น ตรง ผสช. หรื อ สถิ ติ จั ง หวั ด
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน/คณะกรรมการ/คณะทางาน รับรองตนเอง โดยมิต้อง
ให้ใครตรวจสอบและรับรอง
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน......... เดือน.................. พ.ศ.…...…. (ให้ลงวันที่ก่อนวันขออนุมัติ/อนุญาต)
3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................
4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง………..…..……….สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย..................
5. ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด..............................................
6.  กากบาทและกรอกชื่อคณะกรรมการ/คณะทางานในเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ในการดาเนินการเพื่อ(สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ...................................................
8. ลงชื่อ......................................................

แบบ ผท. 6
แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
ผท.6
แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรื อโดยธรรมจรรยา
(เขียนที่)...................1..........................................
วันที่.....2......เดือน.......2..........พ.ศ........2..........

“ผท. 6”
สาหรับเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน ใช้รายงานการรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกครั้งที่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด โดยให้ดาเนินการกรอกรายละเอียด ดังนี้

ข้าพเจ้า............................3.........................................ตาแหน่ง...........................3............................
สังกัด ศูนย์/สานัก/กลุ่ม...............................4......................................โทร..........................4.............................
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้ ....5…...
1. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ โดยมีลักษณะเป็นการให้แก่
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท
 ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา แต่มีจานวนเกินกว่า
ความเหมาะสมตามฐานานุรูป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 หน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงานภาคเอกชน
 ประชาชน
 ญาติ
 อื่น ๆ ......................................................................
3. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 เทศกาลต่าง ๆ
-2 วันขึ้นปีใหม่
 สงกรานต์
4. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
 ตรุษจีน
 ยึดถือเป็นประโยชน์สว่ นบุคคล
 อื่น ๆ ......................................................................
 ส่งคืนแก่ผู้ให้
 โอกาสสาคัญ
 ส่งมอบให้แก่สานักงานสถิติแห่งชาติ
 อื่น ๆ ................................................
 เกษียณอายุราชการ
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
 การขอบคุณ
..............................................................................................
 การแสดงความยินดี
..............................................................................................
 การแสดงความเสียใจ
..............................................................................................
 การต้อนรับ
..............................................................................................
..............................................................................................
 การให้ความช่วยเหลือ
..............................................................................................
 อื่น ๆ ......................................................................
กรณีอื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………..……………………………………….…………………………………

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม
1. เขียนที่………………………………………………..
2. วัน.......... เดือน................... พ.ศ.….....….. (ให้ลงวันที่ท่ีรายงาน)
3. ข้าพเจ้า.................................................
ตาแหน่ง……………………..…..…………
4. สังกัดศูนย์/สานัก/กลุ่ม.........................................โทร
...................................
5. ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
1.  กากบาทในเรื่องลักษณะที่ได้รับ
2.  กากบาทในเรื่องผู้ให้
3.  กากบาทในเรื่องเหตุผลของการรับ
4.  กากบาทในเรื่องการดาเนินการ
5. เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ..............................

ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ผท.2

ตัวอย่างที่ 1
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการจัดซื้อ
หมึก เครื่ องถ่ายเอกสาร โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
จานวน 3 คน ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ต้องจัดทาแบบผท.2
เพื่อให้สถิติจังหวัดลงนาม จานวน 1 ฉบับ พร้อมแบบรับรอง
ตนเ องแนบท้ า ย ผ ท.2 ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก าร แต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการ จานวน 3 ฉบับ ดังนี้

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัด นนทบุรี
.
ได้เสนอชื่อ
1. นายสมชาย ชาติชาย
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
.
2. นางสมสุดา พิกุลทอง
ตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
.
3. นางสาวนิดา บ้านกลาง
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
.
สังกัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
.
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

พยาน
ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

)

สมใจ ใจงาม
นางสมใจ ใจงาม

)

(ลงชื่อ)
สุนิสา ประเสริฐ
พยาน
( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด )

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คูส่ มรส บุพการี ผูส้ ืบสันดาน คูส่ มรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นายสมชาย
นามสกุล
ชาติชาย
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ...............................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

.
-

.
.

.
.

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับ รองว่ า ไม่มีค วามเกี่ยวข้องและ/หรือส่ วนได้เ สี ยใดๆ กับ ผู้ขาย ผู้ใ ห้เ ช่า ผู้รั บจ้า ง
ผู้เ สนองาน หรื อผู้ช นะการประมูล ตามระเบีย บสานักงานสถิติ แห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการป้องกัน การมีผ ลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลั ง ปรากฏว่ า ข้า พเจ้ า มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อมี ส่ ว นได้ เ สี ย และ/หรื อ มี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

สมชาย ชาติชาย
นายสมชาย ชาติชาย

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมสุดา
นามสกุล
พิกุลทอง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ...............................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

.
.
.

-

.
.

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับ รองว่ า ไม่มีค วามเกี่ยวข้องและ/หรือส่ วนได้เ สี ยใดๆ กับ ผู้ขาย ผู้ใ ห้เ ช่า ผู้รั บจ้า ง
ผู้เ สนองาน หรื อผู้ช นะการประมูล ตามระเบีย บสานักงานสถิติ แห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการป้องกัน การมีผ ลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลั ง ปรากฏว่ า ข้า พเจ้ า มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อมี ส่ ว นได้ เ สี ย และ/หรื อ มี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)

.

สมสุดา พิกุลทอง
(

นางสมสุดา พิกุลทอง

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสาวนิดา
นามสกุล
บ้านกลาง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ...............................................................
ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

.
-

.
.

.
.

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับ รองว่ า ไม่มีค วามเกี่ยวข้องและ/หรือส่ วนได้เ สี ยใดๆ กับ ผู้ขาย ผู้ใ ห้เ ช่า ผู้รั บจ้า ง
ผู้เ สนองาน หรื อผู้ช นะการประมูล ตามระเบีย บสานักงานสถิติ แห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการป้องกัน การมีผ ลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลั ง ปรากฏว่ า ข้า พเจ้ า มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อมี ส่ ว นได้ เ สี ย และ/หรื อ มี ผ ลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)

นิด า บ้า นกลาง

( นางสาวนิดา บ้านกลาง

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ผท.3

ตัวอย่างที่ 2
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ าง โ ดย แต่ งตั้ ง สถิ ติ จั งห วั ด เ ป็ น ปร ะธ าน แ ละ มี
คณะกรรมการอีก 2 คน
ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นนทบุ รี จะต้ อ งด าเนิ น การ
ดังนี้
1. ให้สถิติจังหวัดจัดทาแบบ ผท.3 เพื่อรับรองตนเอง
2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดทาแบบ ผท.2 เพื่อให้สถิติ
จังหวัดลงนาม จานวน 1 ฉบับ พร้อมแบบรับรองตนเอง
แ น บ ท้ า ย ผ ท . 2 ข อ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการ จานวน 2 ฉบับ

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการ
ประมูล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
.
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัด นนทบุรี
.
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซื้อ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
.
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

สมใจ ใจงาม
นางสมใจ ใจงาม

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คูส่ มรส บุพการี ผูส้ ืบสันดาน คูส่ มรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ผท.2
แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผูช้ นะการประมูล แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2

(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้เสนอชื่อ
1. นายสมชาย ชาติชาย
ตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติชานาญการ
2. นางสมสุดา พิกุลทอง
ตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
สังกัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

.
.
.
.
.

.
.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับ
จ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบโดยเร็ว

สมใจ ใจงาม

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

พยาน
ผอ.กลุม่ เจ้าของเรื่อง

)

นางสมใจ ใจงาม

)

(ลงชื่อ)
สุนิสา ประเสริฐ
พยาน
( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด )

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด

ข้าพเจ้าชื่อ
นายสมชาย
นามสกุล
ชาติชาย
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ...............................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

.
.
.

.
.

ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เ สียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เ ช่า
ผู้รับจ้าง ผูเ้ สนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน การ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลัง ปรากฏว่า ข้า พเจ้ ามี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งและ/หรือ มีส่ ว นได้เ สี ย และ/หรือ มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

สมชาย ชาติชาย
นายสมชาย ชาติชาย

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พีน่ ้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมสุดา
นามสกุล
พิกุลทอง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
พนักงานสถิติ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ...............................................................
ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อโครงการ/งาน/รายการที่ขอซือ้ เช่า/จ้าง หรือจาหน่าย
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

.
.
.

.
.

ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เ สียใดๆ กับผู้ขาย ผู้ให้เ ช่า
ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลัง ปรากฏว่า ข้า พเจ้ ามี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งและ/หรือ มีส่ ว นได้เ สี ย และ/หรือ มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล ข้าพเจ้าจะรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

สมสุดา พิกุลทอง
นางสมสุดา พิกุลทอง

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พีน่ ้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ตัวอย่างการบริหารงานบุคคล

ผท.4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวอย่างที่ 1
ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นนทบุ รี จะด าเนิ น การ
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์จานวน 3 คน ให้ดาเนินการดังนี้
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด น น ท บุ รี ต้ อ ง จั ด ท า
แบบ ผท.4 จานวน 1 ฉบั บ พร้ อ มแนบแบบรั บ รองตนเอง
แนบท้ ายผท.4 ของผู้ ที่ได้รั บการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
จานวน 3 ฉบับ ดังนี้

(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัด นนทบุรี
ได้เสนอชื่อ
1. นางโสภา สมปอง
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
2. นายสมชาย ชาติชาย
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญพร
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คารับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ
ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้
ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

สมใจ ใจงาม

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรื่อง

พยาน
)

นางสมใจ ใจงาม

)

(ลงชื่อ)
วินัย คงดี
พยาน
( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด )

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คูส่ มรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
โสภา สมปอง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560

.
.
.

.
.
.
.

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ /หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนิน การ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

โสภา สมปอง
นางโสภา สมปอง

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
สมชาย ชาติชาย
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560

.
.
.

-

สมชาย ชาติชาย
นายสมชาย ชาติชาย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
กนกวรรณ เจริญพร
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560

.
.
.
.

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ /หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนิน การ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด

.
.
.
.

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและ /หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากร ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนิน การ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

กนกวรรณ เจริญพร

(ลงชื่อ)
(

นางสาวกนกวรรณ เจริญพร

)

.
)
หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

.
.
.

ผท.5

ตัวอย่างที่ 2
ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นนทบุ รี จะด าเนิ น การ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ โดยแต่งตั้งสถิติจังหวัด
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการอีก 2 คน
ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด นนทบุ รี จะต้ อ งด าเนิ น การ
ดังนี้
1. ให้สถิติจังหวัดจัดทาแบบ ผท.5 เพื่อรับรองตนเอง
2. คณะกรรมการอีก 2 คน จัดทาแบบ ผท.4 เพื่อให้สถิติ
จังหวัดลงนาม จานวน 1 ฉบับ พร้อมแบบรับรองตนเอง
แ น บ ท้ า ย ผ ท . 4 ข อ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการ จานวน 2 ฉบับ

แบบฟอร์มการรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/สานัก ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจังหวัด
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพื่อ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

.
.
.

.
.
.
.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค วามเกี่ย วข้องและ/หรือส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ ตามระเบีย บ
สานักงานสถิติ แห่ง ชาติ ว่าด้วยการป้องกั นการมีผ ลประโยชน์ทั บซ้อนของบุค ลากร ในการปฏิบั ติหน้ าที่ร าชการ พ .ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
(ลงชื่อ)
(

สมใจ ใจงาม
นางสมใจ ใจงาม

)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คูส่ มรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

ผท.4
แบบฟอร์มการตรวจสอบ คณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4

(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เขียนที่) สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี .
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรียน ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้าพเจ้าชื่อ
นางสมใจ
นามสกุล
ใจงาม
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
สถิติจังหวัดนนทบุรี
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้เสนอชื่อ
1. นางโสภา สมปอง
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
2. นายสมชาย ชาติชาย
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))

-

เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

.
.
.
.
.

.

.
.
.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและขอให้ค ารับรองว่า บุค คลดังกล่าวไม่มีค วามเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เ สีย ใดๆ ในเรื่องที่ต้อง
ดาเนินการ ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ร าชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

สมใจ ใจงาม

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
พยาน
(

นางสมใจ ใจงาม
พยาน

)
(ลงชื่อ)

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด

)

.
.
.

.
.
.
.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนิน การ
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลัง ปรากฏว่ า ข้ าพเจ้า มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ งและ/หรือ มี ส่ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งที่ ไ ด้
ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
สมชาย ชาติชาย
.
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

( เจ้าหน้าที่ในศูนย์/สานัก/กลุ่ม/สานักงานสถิติจังหวัด )

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มสี ่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

(

โสภา สมปอง
นางโสภา สมปอง

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

.
.

.
.
.
.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนิน การ
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุค ลากร ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากภายหลัง ปรากฏว่ า ข้ าพเจ้า มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ งและ/หรือ มี ส่ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งที่ ไ ด้
ดาเนินการ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

วินัย คงดี
(ลงชื่อ)

ผอ.กลุ่ม เจ้าของเรือ่ ง

เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/สานัก/กลุ่มขึน้ ตรง ผสช./สถิติจังหวัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
โสภา สมปอง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง นักวิชาการสถิติชานาญการ
สังกัดกลุ่ม/ฝ่าย
ศูนย์/สานัก/สานักงานสถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการเสนอชื่อเพือ่ แต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมการ สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
.
 คณะทางาน
.
ในการดาเนินการเพือ่ (สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้าย/ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/อื่นๆ (ให้ระบุ))
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นพนักงานราชการของสานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)
(

สมชาย ชาติชาย
นายสมชาย ชาติชาย

.
)

หมายเหตุ : ความเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุตร
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรม

วิธีดาเนินการ
การรับรอง
1.

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน รับรองตนเองในแบบรับรองตนเองแนบท้ายแบบผท.2
หรือ ผท.4

2.

ให้ ผตก. / ผอ.ศูนย์/สานัก / ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. หรือสถิติจังหวัด ตรวจสอบและรับรองผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน ในแบบผท.2 หรือ ผท.4

การรายงาน
แบบผท.1 – ผท.5 เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานบุคคล
ส่วนกลาง

ให้ กลุ่มพัสดุ รวบรวมแบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบผท.1 – ผท.3) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนงาน
ให้ กลุ่มการเจ้าหน้าที่และกลุ่มนิติการ รวบรวมแบบรายงานการบริหารงานบุคคล (แบบผท.4 – ผท.5)
พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ทุกครั้งที่มกี ารดาเนินงาน

ส่วนภูมิภาค ให้ สานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมแบบผท.2 – ผท.5 พร้อมหนังสือขออนุมตั ทิ ่มี รี ายชื่อ
ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ส่งให้กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
สาหรับแบบผท.6 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รายงานฯทุกครั้ง เมื่อมีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
โดยส่งแบบผท.6 กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม โดยเร็ว

แบบฟอร์มการรายงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานสถิติจังหวัด..........................
ลาดับที่

แบบ ผ.ท. 2
และ
แต่งตั้ง/มอบหมาย
แบบ ผ.ท. 3
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ลงวันที่
๓๐ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อโครงการ

1

จัดเช่าอาคารเป็นที่ทาการสานักงานสถิตจิ ังหวัดพังงา
(ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559)

2

จัดเช่าใช้สญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข (ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559)

๓๐ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.นายจิรศักดิ์ ยอดวิจารณ์
2.นางสาวภัทรกร จงจิตร
3.นางจิราภรณ์ นาควงค์

เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1.นายจิรศักดิ์ ยอดวิจารณ์
2.นางสาวภัทรกร จงจิตร
3.นางจิราภรณ์ นาควงค์

เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

แบบฟอร์มการรายงานการบริหารงานบุคคล
สานักงานสถิติจังหวัด..........................
แบบ ผ.ท. 4
และ
แต่งตั้ง/มอบหมาย
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
แบบ ผ.ท. 5
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ลงวันที่
1 ดาเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ความสามารถและ ๑๓ ม.ค. ๖๐ เจ้าหน้าที่กองกลาง
สมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการในตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
2

ดาเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ความสามารถและ ๑๓ ม.ค. ๖๐ เจ้าหน้าที่คุมสอบ
สมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการในตาแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.นายพงศ์นที คงทวีกุล
2.นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
3.นางสาวปานเลขา หวานชื่น

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1.นางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก
2.นางดารณี สุรการากุล

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทาง 1) webintranet กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน
2) เว็บไซต์ ethics.nso.go.th การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

