
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน โทร. 0 54761043 

ที ่นน 09๓๒/ 066                          วันที ่ 1 ตุลาคม 2564  

  เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ    
          จัดจ้าง พ.ศ.2560 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามกรอบจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหน่วยงานจะต้องนำ 

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด 
จ้าง พ.ศ. 2560 

2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อย
ไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท (แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภท) 

  กลุ ่มงานบริหารทั ่วไปพิจารณาแล้วเห็นควร แจ้งเวียนให้ ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง https://web.ssobanluang.com    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ต่อไป 

                        
         นางดาวรุ่ง  งามสม 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 
 
      ความเห็นสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
         ทราบ/ดำเนินการ        

                                             
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

                            สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน โทร. 0 54761043 

ที ่นน 09๓๒/ 067                      วันที่  1 ตุลาคม 2564 

  เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน 
  หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณา
สุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และได้ออก
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ แนบแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอน
รานงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงขอส่งประกาศสำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ถือปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดสามารถเรียกดูเอกสารที่ เว็บไซต์ของ
หน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง https://web.ssobanluang.com     

 จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

              
         นางดาวรุ่ง  งามสม 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 
 
      ความเห็นสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
         ทราบ/ดำเนินการ        

                                             
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                 

       สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 

 

 



 

 

 

ที่ นน 0932/ว 02                                               สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
          ถนน น่าน – พะเยา 55190 

      1 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน 

        หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.) สำเนาหนังสือที่ด่วนที่สุด สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560   จำนวน 1 แผ่น 

                   2.) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ  
             บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560   จำนวน 2  แผ่น 

    3.) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  จำนวน 2  แผ่น 

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และได้ออก
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ แนบแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรานงาน
ขอซื้อขอจ้าง เพ่ือตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางและให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงถือ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                 

                                                          
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )                 

       สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
งานบริหารทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
โทร. ๐ 5476 1043 
โทรสาร. 0 5476 1043 



 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  

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

ข้าพเจ้า        (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า    (เจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า    (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

 ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี ่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว ่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย  ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือ ผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสำนึก  ด้วยความโปร่งใส  สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  ตามที่
ระบุในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ. 2560  

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะ
ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

ลงนาม....................................................   ลงนาม...............................................  
            (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)                     ( เจ้าหน้าที)่ 
 
ลงนาม................................................             
            (ผู้ตรวจรับพัสดุ)   
 

     

   

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

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

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

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

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

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

 ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี ่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว ่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย  ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือ ผู้ชนะประมูล หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์  และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสำนึก  ด้วยความโปร่งใส  สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  ตามที่
ระบุในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ. 2560  

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะ
ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

ลงนาม       ลงนาม     
           (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)               (เจ้าหน้าที่) 
 

ลงนาม                ลงนาม     
    (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)            ( กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
 
ลงนาม             
       ( กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
    
 

หมายเหตุ หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ นี้โดยอนุโลม 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2565 
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง                                                      .  
วัน/เดือน/ป ี: 1 ตุลาคม 2564                                                                               . 
หัวข้อ :  MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
         1.2) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
        1.3) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 
100,000 บาท 
        1.4 ) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุวงเงินเกิน 100,000 
บาท 
        1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: .......ไม่มี................................................................................................................. ......................... 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………....... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

 
 

(.นางดาวรุ่ง  งามสม..) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขขำนาญงาน 

วันที่... 1....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ...2564... 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
 

(..นายธนเสฏฐ ์ สายยาโน..) 
ตำแหน่ง...สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง... 
วันที่... 1....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ...2564... 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวอักษราภัค คำเขียว) 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่... 1....เดือน..ตุลาคม..พ.ศ...2564... 
. 
 
 

 



 


