
 
                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 มกราคม 2563 
เรื่อง ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการ      
ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิก
หรือบุคคล ในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดง         
การต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการ    
ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
มีหน้าที่ ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้ เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนา
ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ        
ที่จะแสดง ความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพร
ในสื่อสังคม ออนไลน์ การท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้ น 
สามารถกระท าได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,000 บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และควรให้ ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก 
สินค้าสมุนไพร ของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล เป็นต้น และให้
ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปรากฏตามประกาศ ฯ ที่
แนบนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ เรื่องพิจารณา 
1) ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่อ้างถึงนี้ 
2) ขออนุมัติเผยแพร่บน website 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

             
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
อนุมัติ 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 มกราคม 2563 
เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่   

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  9 มกราคม  2563  เรื่อง 
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

ข้อสั่งการ 
เพ่ือเป็นส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ เรื่อง การให้

และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคล ในครอบครัว เนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาส
เลื่อนต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิกหรือ
บุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   มีหน้าที่ ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความ
ปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพ่ือที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ ในบังคับ
บัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้บุคลากรทุกระดับท่ีจะแสดง ความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคม ออนไลน์ การท าจิตอาสาแทนการให้
ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือ
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระท าได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่
เกิน ๓,000 บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพร ของกระทรวงสาธารณสุข สินค้า
ชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล เป็นต้น และให้ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี  
และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปรากฏตามประกาศ ฯ ที่แนบนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และถือปฏิบัติตามแนวทาง 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    9 มกราคม 2563 
หัวข้อ           ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และ
รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
โรงพยาบาลลี้ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา
ในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  9 มกราคม  2563  เรื่อง 
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่   
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 9 มกราคม 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 
 

http://www.leehospital.org/

