
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา   โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 
ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่ มีนาคม  ๒๕๖4 
เร่ือง   การแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท าผิดวินัย 
         ของ บุคลากรในสังกัดและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การ
เรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท าผิดวินัย เพ่ือป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าความผิดทางวินัย  ของ
เจ้าหน้ารัฐภายในสังกัด ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของมาตรการ
ดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณาแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกท่านในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา    ทราบ 
ก าหนดเป็นมาตรการ ของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัย ทั้ง ๗ มาตรการ                     
พร้อมทั้ง  ขออนุญาตน า มาตรการดังกล่าว เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กงหราต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
 
  อนุมัต ิ
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
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ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 

หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ. ศ. ๒๕๔๓ และระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ. ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้หรือรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ 

1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัดต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย
เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้  

๑. ๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมฐานะแห่งตน  

๑. ๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นได้จากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓๐๐๐ บาท 

๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อห้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย  

๓. ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัดให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณี
นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าไม่
เกิน ๓, ๐๐๐ บาทมิได้  

๔. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบล
ในสังกัดยืนยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและของขวัญชิ้นนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓, 000 บาท 

 

 

 

 

 

/5.ควรใช้บัตรอวยพร..... 
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๕. ควรใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อ 

เป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบอีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

ประกาศ ณ วันที่ 1   มกราคม  พ. ศ. 2564 

 

 

(นายประจวบ  รามณีย์) 

สาธารสุขอ าเภอกงหรา 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 
ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่ มีนาคม  ๒๕๖4 
เร่ือง   การแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท าผิดวินัย 
         ของ บุคลากรในสังกัด 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง 

 ดว้ย ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลงุ ไดแ้จง้เวียนประกาศมาตรการปอ้งกันการทุจริต 
การเรียกรบัสินบน และแกไ้ขการกระท าผิดวินยั เพ่ือป้องกันการทุจริต และแกไ้ขการกระท าความผิดทาง
วินยั ของเจา้หนา้รฐัภายในสงักดั ท่ีเป็นปัญหาส าคญัและพบบอ่ยในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ นัน้ 

 ในการนี ้คณะกรรมการชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ไดต้ระหนกัถึง 
ความส าคัญของมาตรการดังกล่าว จึงขอแจ้งเวียนให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง /
เจา้หนา้ท่ีทกุทา่นในสงักดัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ทราบ เพ่ือถือปฏิบตัิตามมาตรการ และขอน า 
ขอ้มลูดงักลา่ว  เผยแพรบ่นเว็บไซต ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ตอ่ไป 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
 
  อนุมัต ิ
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 
ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่ มีนาคม  ๒๕๖4 
เร่ือง   รายงานสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ต้นเรื่อง 
 ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต  
การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท าผิดวินัย เพ่ือป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าความผิดทางวินัย  
ของเจ้าหน้ารัฐภายในสังกัด ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
 คณะกรรมการชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ได้ด าเนินการแจ้งเวียน
ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน   ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกง
หรา  ให้ด าเนินงานตามมาตรการและถือปฏิบัติเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อเสนอ  
 ๑. คณะกรรมการชมรม STRONG จะด าเนินการตรวจสอบ ก ากับติดตามและประเมินผล 
มาตรการดังกล่าวทุกไตรมาส  
 ๒. คณะกรรมการชมรม STRONG จะจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรการฯตามความ 
เหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ๓. ประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
            

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
ชื่อหน่วยงาน: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี:  -  
หัวข้อ: หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
Linkภายนอก: http://www.krhd.moph.go.th/ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                                                                             
                     (นายชาคริต  ด าชื่น)                                                                                (นายประจวบ  รามณีย์) 
         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                             สาธารณสุขอ าเภอกงหรา       
       วันที่ ..1....เดือน .มีนาคม..พ.ศ.2564.                                                 วันที ่..1....เดือน .มีนาคม..พ.ศ.2564. 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
                                                               

(นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่ ..1....เดือน .มีนาคม..พ.ศ.2564.                                         
  


