
 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบน การใหและรับของขวัญแกขาราชการผูใหญ  

หรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
--------------------------------------------- 

 

แนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนงและ
ทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ใหถือปฏิบัติวาขาราชการชั้น
ผูนอยพึงงดการใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญ 
หรือผูบังคับบัญชา เพื่อเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัดเสริมสรางมาตรการสรางคานิยมมัธยัสถและปองกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ 
ของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ     
พลเรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหหรือรับ 
ของขวัญหรือประโยชนอื ่นใดของเจาหนาที่ของรัฐไวแลว แตหากเจาหนาที่ของรัฐยังขาดความรูความเขาใจที่
ถูกตอง และไมใหความสำคัญที่จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการฝาฝนกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ ในเรื ่องการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาที่อันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตัว และประโยชนสวนรวม และเปนความผิดวินัยได  

ฉะนั้น เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนง และทุกระดับ 
ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  มีแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับ
ของขวัญ ที่สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวของกับกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด และเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม การทำงานที่ดี สรางทัศนคติและความเขาใจที่ถูกตอง รักษา
ศักดิ์ศรีเจาหนาที่ของรัฐใหเปนที่เชื ่อถือไววางใจ แกประชาชน และสรางภูมิคุ มกันสำหรับเจาหนาที ่ของรัฐ 
กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการ ใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกตำแหนงและทุกระดับ และใหถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวของโดย
เครงครัด ดังนี ้ 
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1. เจ าหน าท ี ่ของร ัฐต องไม ร ับ หรือไม ให เง ินสด เช ็ค พ ันธบ ัตร ห ุ น ทองคำ อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย หรือประโยชนอื่นใด เชน การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

2. เจาหนาที่ของรัฐตองไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวใหหรือรับของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใดกับผูที่มีความเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่  

3. กรณีจำเปนตองรับหรือตองใหทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือ
ญาติที ่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล กอนการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล และ / หรือ 
ประโยชนอื่นใด ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว โดยรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดจากผูใด ซึ่งมิใชญาติที่มีราคาหรือมูลคาในการรับ จากแตละบุคคล 
แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดที่การใหนั้นเปนการให ในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป   

4. หากเจาหนาที่ของรัฐมีการรับทรัพยสินเกิน 3,000 บาท โดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับ
ไว เพื่อเปนการรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดี จะตองดำเนินการดังนี ้ 

4.1 ตองแจงรายละเอียดตามแบบฟอรม (ทายประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563) ที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับทรัพยสินตอหัวหนาสวนราชการ / 
ผูบริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ  

4.2 หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ วินิจฉัยวาจะใหรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอื่นใดนั้นหรือไม  

4.3 หากมีขอสั่งการวาไมสมควรรับ ก็ใหสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูใหโดยทันที หรือหากไม
สามารถคืนได ใหสงมอบเปนสิทธิของหนวยงานโดยเร็ว  

5. การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื ่นใดในกรณียกเวนหรือจำเปนนั้น อาจเสี่ยงตอความ
เปนกลาง ในการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันหรืออนาคตได และควรพึงระวังในการตีมูลคาของขวัญหรือประโยชนอื่น
ใด ต่ำกวา ความเปนจริง  
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6. การแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตาง ๆ ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุด    
อวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน การทำจิตอาสาแทนการใหของขวัญ  

7. หากใหของขวัญควรใหในรูปแบบที่ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เชน 
ปฏิทิน สมุดบันทึก สินคาสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินคาชุมชนในโครงการตาง ๆ หรอืสินคาเพื่อการกุศล 
เปนตน  

8. กลไกการสงเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 
ของเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข  

8.1 ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตองดำรงตนเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ 
ตามแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ ของ
กระทรวงสาธารณสุข  

8.2 ผูบริหารและผูบังคับบัญชา ตองสงเสริมและจัดใหเจาหนาที่ของรัฐไดรับการพัฒนา 
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหหรือรับ ของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด  

8.3 ประชาสัมพันธใหไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน
อื่นใด ของเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันวาจะยึดมั่นปฏิบัติ  

8.4 ใหคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ สอดสองดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐใน
สังกัด ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนง และ
ทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการใหหรือรับของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใด  

8.5 สวนราชการระดับกรม รายงานการดำเนินงานตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน :กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ใหหัวหนาสวนราชการ 
และสำนักงาน ก.พ. ทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

                     

        (นางทัศนีย  ทินราช)    



            สาธารณสุขอำเภอพล 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป :   6 มกราคม  2564....................................... 
หัวขอ: ..ขอเผยแพรคำสั่งและประกาศ เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนการให และรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

2. Linkภายนอก: .... http://www.phonpho.go.th/.......................................... 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

                        

                        

(  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................                   

                      

(..นายวชิราวธุ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..256๔.......       วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..256๔.......       
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

                                            วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..256๔.......       



 


