
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๑๖     วันที่  ๕ มีนำคม  ๒๕๖๔  

เรื่อง   กำรประกำศมำตรป้องกันกำรรับสินบนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง     

     ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการ 
รับสินบน และคู่มือก าหนดมาตรการการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

     ในการนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน   ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน     
และคู่มือก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
และขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 

                                       
 
                                              

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง   

ที่  พท ๐๔๓๒/๓๗๖                      วันที ่  ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง   รายงานผลการก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนและขออนุญำตเผยแพร่  

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  

     เรื่องเดิม 
     ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ได้จัดท าคู่มือการก าหนดมาตรการการรับสินบน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ นั้น 

     ข้อพิจารณา 

     ในห้วงเวลาที่ผ่านมาไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสอง  การด าเนินการตามมาตรการป้องกันดังกล่าวนั้น  
ไม่มีอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนใดใดเก่ียวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 

     ข้อเสนอ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

๑. รับทราบ/สั่งการ 

๒. อนุญาตให้เผยแพร่เว็บไซต์บน http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso                                                                

 
                                   

 
□ อนุมัติ □ ไม่อนุมัติ 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง   

ที่  พท ๐๔๓๒/๒๑๗                    วันที่  ๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง   มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  

     ด้วย กลุ่มงานบริหาร ฯ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ได้จัดท ามาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกันการรับสินบน  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด และประชาชนรับทราบมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในประกาศ ฯ  และอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
ต่อไป  

 

                                                               
                                      

 
□ อนุมัติ □ ไม่อนุมัติ 

 

                                                                              
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

                                                   ...................................... 

  เพ่ือเป็นการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ       ปาก
พะยูน อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด 

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

๔. ไม่เรียก ไม่รับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เพ่ือการใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่
และกฎหมาย 

๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระท าผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน โดย
แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

๗. ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก 

๘. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ 

๙. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือมิให้เกิดการรับสินบนในหน่วยงาน 
หากพบว่ามีการรับสินบน  ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทันที 

 

             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่   ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

                                                                          
 
 
 
 



 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๑๙     วันที่  ๕ มีนำคม  ๒๕๖๔  

เร่ือง   มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ด้วย กลุ่มงำนบริหำร ฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ได้จัดท ำมำตรกำร 
กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด และประชำชนรับทรำบ
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ให้
เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( ITA) ที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

  ข้อเท็จจริง  บัดนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดท ำมำตรกำร กลไก หรือกำร
วำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด และประชำชนรับทรำบมำตรกำร กลไก หรือ
กำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ให้เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( ITA) ที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนดจึงขออนุญำตเผยแพร่ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมของโครงกำรดั งกล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุญำตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

     

         
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 



ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๕  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ ด้วย กลุ่มงำนบริหำร ฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ได้จัดท ำมำตรกำร กลไก หรือกำรวำง
ระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด และประชำชนรับทรำบมำตรกำร กลไก หรือกำร
วำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( ITA) ที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำ ห น ด  จึ ง ข อ อ นุ ญ ำ ต เ ผ ย แ พ ร่ โ ค ร ง ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว       ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง

                                
 

            
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 

 
 


