
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

ที่  ขก 1032/288      วันที่  28  สิงหาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน กรณีเรี่ยไร การให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และขออนุมัติเผยแพร่
ข้อมูลขอต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
   

 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำประกาศ เรื ่อง มาตรการและ
แนวทางป้องกันการรับสินบน  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และโรงพยาบาลส่งริมสุขภาพตำบลในสังกัด  ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นการกำหนดมาตรการกลไก การวาง
ระบบป้องกันการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA )  

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่มีการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใด ประจำปีงบประมาณ 2563)  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขออนุมัตินำประกาศฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป 
 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
               -  ทราบ/ 

   -  อนุมัติ นำขึ้นเผยแพร่ Web Site  
 
 

     
      (นายอาคม   ปัญญาแก้ว) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
แนบท้าย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
พ.ศ. 2563 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง.จังหวัดขอนแก่น. 
วัน/เดือน/ปี :  28  สิงหาคม  ๒๕๖3... 
หัวข้อ: ..รายงานผลการดำเนินงาน กรณีเรี่ยไร การให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และขออนุมัติ
เผยแพร่ข้อมูลขอต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก: …………… http://www.nongsonghongmoph.com/ ………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
หมายเหตุ: …-……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายอาคม  ปัญญาแกว้) 
ตำแหน่ง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 
วันที่...28....เดือน.สิงหาคม พ.ศ. ..2563.......       วันที่...28....เดือน.สิงหาคม พ.ศ. ..2563.........       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...28....เดือน.สิงหาคม พ.ศ. ..2563...... 

 
 

 

 

http://www.nongsonghongmoph.com/


แบบรายงานการเรีย่ไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ตามหนังสือเวยีนสำนักงาน ก.พ. ที่ ว ๑๑/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  
 

นายบุญเลิศ  นิลละออง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ ขอรายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามแนวทาง การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 

 

๑.๑ กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร 
คำอธิบาย กรอกข้อมูลกรณีการเรี่ยไรโดยระบุจำนวนครั้งตามการดำเนินการ และกรอกข้อมูลการเรี่ยไรที่พบ   

 มากทีสุ่ด ๓ อันดับแรก               

ประเภทการเรี่ยไร 

การดำเนินการ (ครั้ง) 
รวมจำนวน 

(ครั้ง) ขออนุญาตจาก กคร. 
ไม่ได้ขออนุญาต

จาก กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
     (๑) ทอดกฐิน /ทอดผ้าป่า สามัคคี 
     (๒) จัดงานการกุศล      
     (๓) กิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 

..........-........ 
 
 
 

........-.......... 
 
 
 

........-.......... 
 
 
 

.......-......... 
 
 
 

๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์  
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
     (๑) ทอดกฐิน /ทอดผ้าป่า สามัคคี 
     (๒) จัดกจิกรรมในวันสำคัญ (วันเด็กแห่งชาติ วัน
วาเลนไทม์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางพุทธศาสนา)      
     (๓) สลากกาชาด 

..........-........ 
 
 
 

........-.......... 
 
 
 

........-.......... 
 
 
 

.......-......... 
 
 
 

๓) กรณีอ่ืน ๆ  
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑) รับบริจาคจาก บริษัท/ห้าง/ร้านต่า 
(๒) รับบริจาคในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ

แพทย์ 
(๓) ทอดกฐิน /ทอดผ้าป่าสามัคคี 

..........-........ 
 
 
 

........-.......... 
 
 
 

........-.......... 
 
 
 

.......-......... 
 
 
 

หมายเหตุ : กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

 

๑. กรณีเรี่ยไร 



๑.๒ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

คำอธิบาย  กรอกข้อมูลกรณีที่หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล  
             หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน โดยระบุจำนวนครั้งตามประเภทแหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ และกรอก 
             ข้อมูลการเรี่ยไรที่พบมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก  
 

ประเภทการเรี่ยไร 

แหลง่ของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

สวัสดิการ 
ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑) งานการกุศล (โต๊ะปันสุข ช่วงโควิด
ระบาด) 

(๒) สลากกาชาด 
(๓) ทอดกฐิน /ทอดผ้าป่าสามัคคี 

 
 
..........-........ 
 
 
 

 
 
........-.......... 
 
 
 

 
 
........-.......... 
 
 
 

 
 
......-......... 
 
 

๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชมรม สมาคม ฯลฯ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑) ทอดกฐิน /ทอดผ้าป่าสามัคคี 
(๒).......-........................................................ 

    (๓).......-........................................................ 

 
 
 
..........-........ 
 
 
 

 
 
 
........-.......... 
 
 
 

 
 
 
........-.......... 
 
 
 

 
 
 
.......-......... 
 
 
 

๓) กรณีอ่ืน ๆ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑) ทอดกฐิน /ทอดผ้าป่าสามัคคี 
(๒) งานศพเจ้าหน้าที่ ญาติเจ้าหน้าที่ 

    (๓) สนับสนุนของเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ 

 
 

..........-........ 
 
 
 

 
 

........-.......... 
 
 
 

 
 

........-.......... 
 
 
 

 
 

.......-........ 
 

 

 

 

 

 



2. กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

จำนวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ  

➢ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท    จำนวน ...............-....................... ครั้ง 

ได้รับจาก ภาครัฐ   จำนวน ........-.............ครั้ง    ภาคเอกชน  จำนวน ........-..............ครั้ง 
 ประชาชน จำนวน ........-............ครั้ง    อื่น ๆ จำนวน .........-............ครั้ง 

รับในนาม หน่วยงาน จำนวน .........-............ครั้ง    รายบุคคล  จำนวน ..........-...........ครั้ง  

โอกาสในการรับ เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จำนวน ..........-...........ครั้ง  
 โอกาสสำคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) จำนวน ...........-..........ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................... จำนวน ...........-..........ครั้ง 

การดำเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จำนวน ...........-..........ครั้ง 
 ส่งคืนแก่ผู้ให้      จำนวน ...........-..........ครั้ง 
 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จำนวน ...........-..........ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  จำนวน ...........-..........ครั้ง 

➢ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท    จำนวน ...............-....................... ครั้ง 

ได้รับจาก ภาครัฐ   จำนวน ..........-...........ครั้ง    ภาคเอกชน  จำนวน .........-............ครั้ง 
ประชาชน จำนวน ..........-...........ครั้ง    อ่ืน ๆ จำนวน .........-............ครั้ง 

รับในนาม หน่วยงาน จำนวน ...........-...........ครั้ง    รายบุคคล  จำนวน ..........-............ครั้ง 

โอกาสในการรับ เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จำนวน ..........-............ครั้ง  
 โอกาสสำคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) จำนวน ..........-...........ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  จำนวน ..........-...........ครั้ง 

การดำเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จำนวน ..........-...........ครั้ง 
 ส่งคืนแก่ผูใ้ห้      จำนวน ..........-...........ครั้ง 
 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จำนวน ..........-...........ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  จำนวน ..........-...........ครั้ง 
 
 

 

 

 



3. การดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 

รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

๓.๑ การดำเนนิการของหน่วยงาน 
เช่น การกำหนดนโยบาย การกำหนด
มาตรการป้องกัน การจัดทำคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ การให้คำปรึกษา
แนะนำ ฯลฯ 

(๑) มีประกาศสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ  เรื่อง 
มาตรการป้องกันการทุจริต การ
เรียกรับสินบน และแก้ไขการ
กระทำผิดวินัยของบุคลากรใน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ 256๓  
. 

(๑) มีประกาศสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองห้อง  เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน 
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ
บุคลากรในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ 256๓ . 

๓.๒ ปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินการของหน่วยงาน 
 

ไม่มีเนื่องจากทำไปด้วยความสมัคร
ใจของแต่ละบุคคล และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย เช่นการทำผ้าป่า เป็น
ต้น 

ไม่มีเนื่องจากทำไปด้วยความสมัครใจ
ของแต่ละบุคคล และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของคนไทย เช่นการทำ
ผ้าป่า เป็นต้น 

๓.๓ ข้อเสนอแนะแนวทาง       
การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 
 

ไม่มี ไม่มี 

๓.๔ ข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน 
ก.พ. 

ไม่มี ไม่มี 

 
 
   ผู้รายงาน               

(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2563 

………………………………………… 
 ข้าพเจ้า นายบุญเลิศ  นิลละออง   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ทำหน้าที่

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มี
มูลค่าเกิน สามพันบาท 

 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า

โดยประมาณ 
โอกาสในการรับ รับในนาม 

หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       

 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สำหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ 
 ตามท่ีได้รายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้ดำเนินการ
ต่อไปนี้ 
 
   อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
   เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
   ส่งมอบให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นสมบัติต่อไป 
   อ่ืนๆ 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ 

            (นายอาคม   ปัญญาแก้ว) 
                                                                      สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

ไม่มีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ 2563 


