
 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
เรื่อง  มาตรการปองกันการรับสินบน การใหและรับของขวัญแกขาราชการผูใหญ  

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

 

แนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐทุกตำแหนงและ

ทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ใหถือปฏิบัติวาขาราชการชั้น

ผูนอยพึงงดการใหของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญ 

หรือผูบังคับบัญชา เพื่อเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัดเสริมสรางมาตรการสรางคานิยมมัธยัสถและปองกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ 

ของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ     

พลเรือน : กรณีการใหหรอืรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี ่ยวกับการใหหรือรับ 

ของขวัญหรือประโยชนอื ่นใดของเจาหนาที่ของรัฐไวแลว แตหากเจาหนาที่ของรัฐยังขาดความรูความเขาใจท่ี

ถูกตอง และไมใหความสำคัญที่จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงในการฝาฝนกฎหมายและ

ระเบียบตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ ในเรื ่องการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาที่อันเปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตัว และประโยชนสวนรวม และเปนความผิดวินัยได  

ฉะนั้น เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และเจาหนาท่ีของรัฐทุกตำแหนง และทุกระดับ 

ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  มีแนวทางปฏิบัติการ

ใหหรือรับของขวัญ ที่สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับกรณีการใหหรือรับของขวัญ

หรือประโยชนอื่นใด และเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม การทำงานที่ดี สรางทัศนคติและความเขาใจที่ถูกตอง 

รักษาศักดิ์ศรีเจาหนาที่ของรัฐใหเปนที่เชื่อถือไววางใจ แกประชาชน และสรางภูมิคุมกันสำหรับเจาหนาที่ของรัฐ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการ ใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ

ทุกตำแหนงและทุกระดับ และใหถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวของโดย

เครงครัด ดังนี้  
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1. เจ าหนาท ี ่ของร ัฐต องไม ร ับ หร ือไม ให เง ินสด เช ็ค พันธบัตร หุน ทองคำ อัญมณี 

อสังหาริมทรัพย หรือประโยชนอื่นใด เชน การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม 

หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

2. เจาหนาท่ีของรัฐตองไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวใหหรือรับของขวัญ หรือ

ประโยชนอ่ืนใดกับผูท่ีมีความเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี  

3. กรณีจำเปนตองรับหรือตองใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุพการี ผูสืบสันดาน หรือ

ญาติที่ใหตามประเพณี 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

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดท่ีการใหนั้นเปนการให ในลักษณะใหกับบคุคลท่ัวไป   

4. หากเจาหนาที่ของรัฐมีการรับทรัพยสินเกิน 3,000 บาท โดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับ

ไว เพ่ือเปนการรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดี จะตองดำเนินการดังนี้  

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 

หรือประโยชนอ่ืนใดนั้นหรอืไม  

4.3 หากมีขอสั่งการวาไมสมควรรับ ก็ใหสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูใหโดยทันที หรือหากไม

สามารถคืนได ใหสงมอบเปนสิทธิของหนวยงานโดยเร็ว  

5. การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดในกรณียกเวนหรือจำเปนนั้น อาจเสี่ยงตอความ

เปนกลาง ในการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันหรืออนาคตได และควรพึงระวังในการตีมูลคาของขวัญหรือประโยชนอ่ืน

ใด ต่ำกวา ความเปนจริง  
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6. การแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตาง ๆ ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุด    

อวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน การทำจิตอาสาแทนการใหของขวัญ  

7. หากใหของขวัญควรใหในรูปแบบที่ชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เชน 

ปฏิทิน สมุดบันทึก สินคาสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินคาชุมชนในโครงการตาง ๆ หรือสินคาเพ่ือการกุศล 

เปนตน  

8. กลไกการสงเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 

ของเจาหนาท่ีของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข  

8.1 ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตองดำรงตนเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ 

ตามแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ ของ

กระทรวงสาธารณสุข  

8.2 ผูบริหารและผูบังคับบัญชา ตองสงเสริมและจัดใหเจาหนาท่ีของรัฐไดรับการพัฒนา 

ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหหรือรับ ของขวัญ

หรือประโยชนอ่ืนใด  

8.3 ประชาสัมพันธใหไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน

อ่ืนใด ของเจาหนาท่ีของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันวาจะยึดม่ันปฏิบัติ  

8.4 ใหคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ สอดสองดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐใน

สังกัด ปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐทุกตำแหนง และ

ทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการใหหรือรับของขวัญ หรือ

ประโยชนอ่ืนใด  

8.5 สวนราชการระดับกรม รายงานการดำเนินงานตามแนวทางการสงเสริมการปฏบิัติ 

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน :กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ใหหัวหนาสวนราชการ 

และสำนักงาน ก.พ. ทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป :   6 มกราคม  2565....................................... 
หัวขอ: ..ขอเผยแพรคำสั่งและประกาศ เก่ียวกับการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนการให และรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

2. Linkภายนอก: .... http://www.nongsonghongmoph.com/................................................ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตผุล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...6..เดือน. มกราคม...พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี...6..เดือน. มกราคม...พ.ศ. ..2565. 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                       วนัท่ี...6..เดือน. มกราคม...พ.ศ. ..2565. 
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