
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน อ ำเภอปำกพะยูน  จังหวัดพัทลุง   

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

เรื่อง   รำยงำนผลกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนและขออนุญาตเผยแพร่  

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  

     เรื่องเดิม 
     ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ได้จัดท ำคู่มือกำรก ำหนดมำตรกำรกำรรับสินบน เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ นั้น 

     ข้อพิจารณา 

     ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำไตรมำสหนึ่งและไตรมำสสอง  กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันดังกล่ำวนั้น  
ไม่มีอุบัติกำรณห์รือข้อร้องเรียนใดใดเก่ียวกับกำรรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่แต่อย่ำงใด 

     ข้อเสนอ 
               จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

๑. รับทรำบ/สั่งกำร 

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

 
                                   

 
□ อนุมัติ □ ไม่อนุมัติ 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน อ ำเภอปำกพะยูน  จังหวัดพัทลุง   

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

เรื่อง   มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  

     ด้วย กลุ่มงำนบริหำร ฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ได้จัดท ำมำตรกำร กลไก หรือกำร
วำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน  เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด และประชำชนรับทรำบมำตรกำร กลไก หรือ
กำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  ให้เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( ITA) ที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด 

     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำมในประกำศ ฯ  และอนุญำตให้เผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงำน
ต่อไป  

 

                                                               
                                      

 
□ อนุมัติ □ ไม่อนุมัติ 

 

                                                                              
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
เรื่อง  มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

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

  เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรรับสินบนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ       ปำก
พะยูน อ ำเภอปำกพะยูน  จังหวัดพัทลุง และเป็นแนวทำงในกำรป้องกันมิให้แสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ดังนี้ 

๑. กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทำงรำชกำรอย่ำง
เครง่ครัด 

๒. บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอรัปชั่น กำรรับสินบนทุกรูปแบบ 

๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

๔. ไม่เรียก ไม่รับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เพ่ือกำรใดๆ อันมิชอบต่อหน้ำที่
และกฎหมำย 

๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หำกพบกำรกระท ำผิดเข้ำข่ำยควำมผิดเกี่ยวกับกำรรับสินบน โดย
แจ้งผู้บังคับบัญชำ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๖. ให้ใช้จ่ำยเงิน/ทรัพย์สิน ของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด 

๗. ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทำงรำชกำรเป็นหลัก 

๘. วำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพัสดุ 

๙. ให้ผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับ ควบคุม ก ำกับ ดูแล เพ่ือมิให้เกิดกำรรับสินบนในหน่วยงำน 
หำกพบว่ำมีกำรรับสินบน  ให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นทันที 

 

             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ประกำศ ณ วันที่   ๔  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

                                                                          
 
 
 



 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน   อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๑๙     วันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๔  

เร่ือง   มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  และขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

  เรื่องเดิม  ด้วย กลุ่มงานบริหาร ฯ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ได้จัดท ามาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด และประชาชนรับทราบ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  ข้อเท็จจริง  บัดนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้จัดท ามาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกันการรับสินบน  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด และประชาชนรับทราบมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดจึงขออนุญาตเผยแพร่ความก้าวหน้าการด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรายละเอียดตามที่แนบมาด้วยแล้ว 

  ข้อพิจารณา  หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามอนุญาตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     

         
 
 

 
 
 



แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ ด้วย กลุ่มงานบริหาร ฯ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ได้จัดท ามาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด และประชาชนรับทราบมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกันการรับสินบน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก า ห น ด  จึ ง ข อ อ นุ ญ า ต เ ผ ย แ พ ร่ โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว       ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง

                                
 

            
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวสุนิสา มาเส็ม) 
 นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
 


