
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๘๑๔  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้รวบรวมแผนที่ได้รับอนุมัติ
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้น จำนวน  
๕ แผน ได้แก่แผนจัดซื้อยา แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุเภสัชกรรม วัสดุทันตกรรม 
วัสดุสำนักงาน และแผนจัดซื้อรังสีการแพทย์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
ไปแล้ว นั้น 
 

  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว และขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
1. รับทราบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาล 

ทองแสนขันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาล
ทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๘๑๕  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขออนุญาตให้เผยแพร่แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้แจ้งเวียนให้หน่วยจัดซื้อ 
ใช้แบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อจัดจ้าง และผู ้เสนองาน เพื ่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน  
ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น 
 
  ข้อพิจารณา 
  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือ 
เพ่ือถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอนำขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล
ทองแสนขัน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
1. รับทราบแนวทางการใช้แบบฟอร์มสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างฯ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

ที่ถือปฏิบัติประจำปี พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลทองแสนขัน 
  2. อนุญาตให้เผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาล 
ทองแสนขัน ขึ้นเว็บไซตแ์ละบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป  
 

    
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๗๙๙  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์ม  
 

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล, หวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ, หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
 

  ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับ
พัสดุ 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงาน
ทันตกรรม และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ดำเนินการใช้แบบฟอร์มตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ แบบฟอร์มที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และแบบฟอร์มที่มี
วงเงินเกิน 100,000 บาท ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางต่อไป 

    
 
 
 
        
     
 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

 

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

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

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

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

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

 
 ขอให้คำรับรองว่าไม่ม ีความเกี ่ยวข้องหรือมีส ่วนได้ส่วนเสียไม่ว ่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ
ผ ู ้ มี  
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ 
 นี้ได้โดยอนุโลม 

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

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

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

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

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



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  

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

 
 

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

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

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

 ขอให้คำรับรองว่าไม่ม ีความเกี ่ยวข้องหรือมีส ่วนได้ส่วนเสียไม่ว ่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ
ผ ู ้ มี  
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

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

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

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


