
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร ๐๗๔ ๖๙๙๖๒๐ 
ที ่พท ๐๔๓๒/๑๘๑                                 วันที ่ ๒๘ มีนำคม 256๕ 
เรื่อง  ขอรำยงำนกำรรับของขวัญและของก ำนัลตำมนโยบำย  No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที ่และขออนุญำตเผยแพร่เอแกสำร
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
 

               ตำมท่ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์ตำมนโยบำยไม่รับของขวัญและของ
ก ำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และ
บุคลำกรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift Policy) ทุกวำระเทศกำล
และโอกำสพิเศษต่ำงๆ ตำมประกำศลงวันที่  ๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข และบุคลำกรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift Policy) 
ทุกวำระเทศกำลและโอกำสพิเศษต่ำงๆ โดยร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร และปลูกจิตส ำนึก สร้ำง
ทัศนคติ ค่ำนิยมที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชำชนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว มีจิต
สำธำรณะ ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์บน
ควำมทุกข์ยำกของประชำชน ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกผู้ใด นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำม
กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่เป็นกำรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ นั้น 
 

               ในกำรนี้ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรรับ
ของขวัญและของก ำนัลตำมนโยบำย  No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมรำยละเอียดเอกสำรที่แนบมำด้วย 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต                                                                                                                                   

 
      

 
                                                                              

                                                                              
 



แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๘  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
หัวข้อ ด้วย กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนกำรรับ
ของขวัญและของก ำนัลตำมนโยบำย  No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง

                                
 

            
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 



ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
ข้าพเจ้านายภชภณ นามสกุล เมืองแก้ว ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปากพะยูน ขอรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

วันที่
ได้รับ 

รายละเอียดของขวัญฯ 
ผู้ให้ของขวัญ รับในนาม 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน อ่ืนๆ หน่วยงาน รายบุคคล 

1 ของขวัญฯ 
0 0 0 0 0 0 

        

        

                               
ผู้รายงาน 

 วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
         

เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้

 
ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน

 



 อ่ืนๆ................................................................

 
                                               

 
.ผู้บังคับบัญชา 

                                                                                 วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
หมายเหตุ: ขอให้รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่       ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
         รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 

๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศที่แนบ 

    

2.การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ด าเนินการ รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูล
ประกอบ 

๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมชี้แจง  

     

3.รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ของขวัญและของก านัลที่ได้รับ จ านวน (ครั้ง) 

ผู้ให้ของขวัญ 0 

1) หน่วยงานภาครัฐ 0 

2) หน่วยงานภาคเอกชน 0 

3) ประชาชน 0 

4) อ่ืนๆ 0 

รับในนาม 0 

1) หน่วยงาน 0 

2) รายบุคคล 0 

การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญท่ีได้รับ  

1) ส่งคืนแก่ผู้ให้ 0 

2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 0 

3) อ่ืนๆ โปรดระบุ 0 

 
 
 



๔.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของหน่วยงาน 
 

5.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆของหน่วยงานต่อนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 
                 ผู้รายงาน 

 


