บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และประกำศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผย
ข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ของหั วหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจรับพัส ดุ และเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ดำเนินกำรจัดทำและจัดส่ง แบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้บุคลำกรในหน่วยงำนและ รพ.สต.ในสังกัด
ได้ศึกษำ และใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นไปตำมระเบียบฯ ตำมรำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำโปรดทรำบและขออนุมัตินำ แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ เผยแพร่ทำงเว็บไซด์ www.kaengkrachan-hotpital.com ของสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอแก่งกระจำน ต่อไป
(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
- เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติเผยแพร่
- แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพื่อทรำบและเผยแพร่ต่อไป
(นำยไพทูร ศิลปศร)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

ความเห็นของสาธารณสุขอาเภอ
...........................................................
...........................................................
..............................................
(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๔ ตุลำคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒/
วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒
เรื่อง กำรใช้แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ทุกแห่ง
ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และประกำศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในกำรเปิดเผย
ข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ของหั วหน้ำเจ้ ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจรับพัส ดุ และเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ดำเนินกำรจัดทำและนำส่งแบบแสดง
ควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
และบุคลำกรในรพ.สต. สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ถือใช้ประกอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุก
ครั้ง ทุกกรณี อย่ำงเคร่งครัด ตำมรำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน..…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒........................……………………………………………………………..
หัวข้อ : เผยแพร่การใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
............................................................................................................................. ...................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : .การใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๔...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่....๔...เดือน.ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖๒.......

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่...๔...เดือน.ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
(สาหรับวงเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
----------------------------------------ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................เจ้ำหน้ำที่
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ
ขอให้คำรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูล
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ และวำงตัวเป็นกลำงในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตำมที่ระบุไว้ในประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกร
ในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.๒๕๖๐
หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนอรำคำ หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ทรำบโดยทันที

ลงนำม..............................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(...........................................)

ลงนำม..................................................เจ้ำหน้ำที่
(...............................................)

ลงนำม.................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ
(...........................................)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ กั บ ผู้ ขาย ผู้ รั บจ้ าง ผู้ เสนองาน หรื อผู้ ชนะประมู ล หรื อผู้ มี
ส่ วนเกี่ ยวข้ องที่ เข้ ามามี นิ ติ สั มพั นธ์ และวางตั ว เป็ น กลางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที
ลงนาม .................................................................
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