
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่  

หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
--------------------------------------------- 

 

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งและ
ทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้น
ผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดเสริมสร้างมาตรการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์และป้องกัน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ  
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ     
พลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับ 
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง และไม่ให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่อันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม และเป็นความผิดวินัยได้  

ฉะนั้น เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่ง และทุกระดับ 
ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด  มีแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับ
ของขวัญ ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประ
โยชน์อื่นใด และเพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม การท างานที่ดี สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้อง รักษาศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ แก่ประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทรวง
สาธารณสุข จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติการ ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่ง
และทุกระดับ และให้ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้  
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1. เจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องไม่รับ  หรือไม่ ให้ เ งินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น  ทองค า อัญมณี  
อสังหาริมทรัพย์ หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  

3. กรณีจ าเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพ่ือรักษาไมตรี  
มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัล และ / หรือ  
ประโยชน์อ่ืนใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับ  จากแต่ละบุคคล 
แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ. 2563 และการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป   

4. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับ
ไว้ เพ่ือเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี จะต้องด าเนินการดังนี้  

4.1 ต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม (ท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563) ที่ก าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ / 
ผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ  

4.2 หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ วินิจฉัยว่าจะให้รับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม ่ 

4.3 หากมีข้อสั่งการว่าไม่สมควรรับ ก็ให้ส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที หรือหากไม่
สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว  

5. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดในกรณียกเว้นหรือจ า เป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความ
เป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใด ต่ ากว่า ความเป็นจริง  
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6. การแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด    
อวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ  

7. หากให้ของขวัญควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข  เช่น 
ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล 
เป็นต้น  

8. กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข  

8.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ  
ตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งและทุกระดับ ของ
กระทรวงสาธารณสุข  

8.2 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องส่งเสริมและจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการพัฒนา 
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับ ของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด  

8.3 ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันว่าจะยึดมั่นปฏิบัติ  

8.4 ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ สอดส่องดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัด ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่ง  และ
ทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญ  หรือ
ประโยชน์อื่นใด  

8.5 ส่วนราชการระดับกรม รายงานการด าเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
และส านักงาน ก.พ. ทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                                              

              

    (นายชุวิทย์  ช านิงาน) 
           สาธารณสุขอ าเภอพล 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี :   6 มกราคม  2565....................................... 
หัวข้อ: ..ขอเผยแพร่ค าสั่งและประกาศ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้ และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 
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