
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  
 

ที่  ยส 0๙32/ว๖๕๕                                       วันที ่ ๒   ธันวำคม  256๓   
 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
        ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
            

เรียน  หัวหน้ำกลุ่มงำน/หัวหน้ำงำน/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 
 

                ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ขอส่งประกำศส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือซักซ้อมให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว มีแนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมกรอบจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด    เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม   
 

       จึงเรียนมำเพ่ือโปรดแจ้งผู้เกี่ยวในสังกัดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป   
   
 
 

                                                                                 
                                                                          (นายอิสระ    ยาวะโนภาส)   
                            สาธารณสุขอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ 

----------------------------------- 
 
 

ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………….(หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ……………………………………………………(เจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………..(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 
 

 ขอให้ค ำรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ และวำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
จิตส ำนึก ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ตำมที่ระบุไว้ในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงในกำรปฏิบัติในหน่วยงำนด้ำน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 25๖๐ 

หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ทรำบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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



 
 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

 
 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................................ (หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................................ (เจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... .......... (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... .......... (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ) 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................ ................................. (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ) 
 

 ขอให้ค ำรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ และวำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
จิตส ำนึก ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ตำมที่ระบุไว้ในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงในกำรปฏิบัติในหน่วยงำนด้ำน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 25๖๐ 

หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ทรำบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

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

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ) 

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจรับ) 

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจรับ) 



 
 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
----------------------------------- 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................................ (หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................................ (เจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... .......... (คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... .......... (คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... .......... (คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... .......... (คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................... .......................................... (คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 
 

 ขอให้ค ำรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ และวำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
จิตส ำนึก ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ตำมที่ระบุไว้ในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงในกำรปฏิบัติในหน่วยงำนด้ำน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 25๖๐ 

หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ทรำบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

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

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ลงนำม .................................................................  
(คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 

ลงนำม ................................................................. 
(คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง) 



 
 
 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมลูผำ่นเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว  

เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลตอ่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 256๔ 
 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
วัน/เดือน/ปี :  ๒  ธันวำคม  256๓  
หัวข้อ : ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)  
        ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรใน
หน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตลุำคม ๒๕๖๐ 
  
Link ภายนอก : ไม่มี  
หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………………………………………............................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
              สุรินันท์ จักรวรรณพร                                                    อิสระ  ยำวะโนภำส 

(นำยสุรินันท์ จักรวรรณพร)                                            (นำยอิสระ  ยำวะโนภำส) 
      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                       สำธำรณสุขอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 
    วันที่  ๒  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563                               วันที่  ๒  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563                      

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
สุรินันท์ จักรวรรณพร 

(นำยสุรินันท์ จักรวรรณพร) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

วันที่  ๒  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563                      
 

 


