
          บนัทกึขอความ 
สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/9996 วันท่ี   23  พฤศจิกายน     2563      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯปงบประมาณ 2564 ท่ีไดรับอนุมัติ      

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดรวบรวมแผนท่ีไดรับอนุมัติจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดรับอนุมัติรวมท้ังสิ้น จำนวน  5 
แผน  ไดแกแผนจัดซ้ือยา  แผนจัดซ้ือเวชภัณฑมิใชยา ประเภทวัสดุการแพทย วัสดุเภสัชกรรม  วัสดุทันตกรรม 
วัสดุสำนักงาน ซ่ึงไดรับอนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ  เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563                         
นั้น 

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดรวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ท่ีไดรับอนุมัติ
ประจำปงบประมาณ  2564 เรียบรอยแลว และขอนำข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปงเพ่ือ
เผยแพรใหแกสาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ  ประจำป พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลวังโปงท่ี
ไดรับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

2)อนุญาตใหเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ  ประจำป พ.ศ.  2564 ของโรงพยาบาล
วังโปง  ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จ ึง เร ีย น ม า เพ ื่อ โ ป ร ด พ ิจ า ร ณ า  ห า ก เห ็น ช อ บ ข อ ไ ด โ ป ร ด ด ำ เน ิน ก า ร ต อ ไ ป ด ว ย  จ ัก เป น พ ร ะ ค ุณ ยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

        อนุมัต/ิลงนามแลว 

 
            (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)                                       
นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง                
         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง    
 



          บนัทกึขอความ 
สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/9997 วันท่ี  23 พฤศจิกายน    2563      

เรื่อง  ขออนุญาตใหเผยแพรแบบฟอรมแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ      

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 

เรื่องเดิม 

ดวยงานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดแจงเวียนใหหนวยจัดซ้ือใช
แบบฟอรมแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบถึงความเก่ียวของ
ระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง และผูเสนองาน  เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  ตาม
แบบฟอรมท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น 

ขอพิจารณา 

งานพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดดำเนินการแจงเวียนหนังสือเพ่ือถือปฏิบัติตามแนวทาง
ขางตน เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงขอนำข้ึนประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง   เพ่ือเผยแพรใหแก
สาธารณชนรับทราบตอไป 

ขอเสนอ 

1)รับทราบแนวทางการใชแบบฟอรมสำหรับการจัดซ้ือจัดจางฯ  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจท่ี
ถือปฏิบัติประจำป พ.ศ. 2563  ของโรงพยาบาลวังโปง 

 2)อนุญาตใหเผยแพรแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ  ประจำป พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลวังโปง  ข้ึน
เว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง และบอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาลวังโปง 

จ ึง เร ีย น ม า เพ ื่อ โ ป ร ด พ ิจ า ร ณ า  ห า ก เห ็น ช อ บ ข อ ไ ด โ ป ร ด ด ำ เน ิน ก า ร ต อ ไ ป ด ว ย  จ ัก เป น พ ร ะ ค ุณ ยิ่ง 
 

 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

        อนุมัต/ิลงนามแลว 

 
 

             (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ)            
นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง                
         ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง    

  



 
 

คำสั่ง  โรงพยาบาลวังโปง 
ท่ี   399 /2563 

เรื่อง  แตงตั้งเจาหนาท่ี  ปด- ปลด ประกาศเผยแพรขาวสารจัดซ้ือ/จัดจาง 
    …………………………………………………… 
  อนุสนธิ  คำสั่งโรงพยาบาลวังโปง ท่ี 1173/2562 ลงวันท่ี  28 พฤศจิกายน   2562 

 เพ่ือใหการเผยแพรขาวสารการจัดซ้ือ/จัดจาง และการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังโปง  เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เกิด
ประโยชนสูงสุดตอราชการ  และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลวังโปงของแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนเจาหนาท่ีปด-ปลด ประกาศเผยแพรขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางและการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลวังโปง  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

1. นางสุภาวดี    ตั้งเมืองทอง   ตำแหนง   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
2. นางพรพิมนต  ศรทะวาริก    ตำแหนง   เจาพนักงานพัสดุ 
3. น.ส.เจญจิรา   ตั้งวัฒนาสิน   ตำแหนง   เจาพนักงานธุรการ 
4. นายปราโมทย  นรายศ        ตำแหนง   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

ทำหนาท่ี นำประกาศข้ึนเว็บไซต/บอรดประชาสัมพันธของโรงพยาบาลวังโปง  โดยใหผูไดรับ
แตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัด   

 

ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ.  2563     เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี   9  ธันวาคม    พ.ศ.2563 

 
 
 
 

    (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ) 
                                           นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
                                                     ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 
  



          บนัทกึขอความ 
สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/9995 วันท่ี        23  พฤศจกิายน  2563      

เรื่อง  ขอความรวมมือใชแบบฟอรม 

เรียน  หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม/งานพัสดุ 

   ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง  พ.ศ. 2560  และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี  เจาหนาท่ี   และ
ผูตรวจรับพัสดุ 

   กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง  จึงขอแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จำนวน 3 หนวย  จัดซ้ือซ่ึงประกอบดวยกลุมงานเภสัชกรรม  กลุมงานทันตกรรม งานพัสดุบริการ 
โรงพยาบาลวังโปง  ดำเนินการใชแบบฟอรมตามท่ีกระทรวงกำหนด คือแบบฟอรมท่ีมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน  
100,000 บาท และแบบฟอรมท่ีมีวงเงินเกิน 100,000 บาท ใชในงานจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลวัง
โปง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางตอไป 

 
 

 
 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน 
ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน 

ของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

 

ขาพเจา................................................................................................ (หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ขาพเจา................................................................................................ (เจาหนาท่ี) 

ขาพเจา................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ขาพเจา................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ขาพเจา................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

 
 ขอใหคำรับรองวาไม มีความเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ
ผลประโยชนใดๆ ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือ
ผู มี  
สวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธและวางตัวเปนกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหนาท่ี 
ดวยจิตสำนึก ดวยความโปรงใส สามารถใหมีผูเก่ียวของตรวจสอบไดทุกเวลามุงประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 
ตามท่ีระบุไวในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางพ.ศ. 2560 

หากปรากฏวาเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางขาพเจากับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือ 
ผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ ขาพเจาจะรายงานใหทราบโดยทันที 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใตแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ ฯ 
 นี้ไดโดยอนุโลม 

ลงนาม ................................................................. 
(หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(เจาหนาท่ี) 

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

ลงนาม ................................................................. 
(กรรมการตรวจรับพัสด)ุ 

ลงนาม ................................................................. 
(กรรมการตรวจรับพัสด)ุ 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน(วงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท) 
ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี  

และผูตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

 
 

ขาพเจา................................................................................................................ (หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ขาพเจา................................................................................................................ (เจาหนาท่ี) 

ขาพเจา................................................................................................................. (ผูตรวจรับพัสดุ) 

 
 

 ขอใหคำรับรองวาไม มีความเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือ
ผลประโยชนใดๆ ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือ
ผู มี  
สวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธและวางตัวเปนกลางในการดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหนาท่ี 
ดวยจิตสำนึก ดวยความโปรงใส สามารถใหมีผูเก่ียวของตรวจสอบไดทุกเวลามุงประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 
ตามท่ีระบุไวในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางพ.ศ. 2560 

หากปรากฏวาเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางขาพเจากับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือ 
ผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ ขาพเจาจะรายงานใหทราบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ลงนาม ................................................................. 
(หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(เจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(ผูตรวจรับพัสดุ) 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      23 พฤศจกิายน  2563 
หัวขอ  1.แผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ประจาํปงบประมาณ 2564 
         2. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
          3. ใบสําคัญการเบิกจาย  จํานวน  2 ชุด (วงเงินเลก็นอยไมเกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.แผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2564 
         2. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
          3. ใบสําคัญการเบิกจาย  จํานวน  2 ชุด (วงเงินเลก็นอยไมเกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท 
หมายเหตุ 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                         สุภาวดี ตั้งเมืองทอง                               นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี.....23.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖3.   วันท่ี.....23.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.๒๕๖3. 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี..23..เดือน...พฤศจกิายน..พ.ศ. ..๒๕๖3 
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