
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  งานบริหารท่ัวไป                                        

ที่  ยส ๐๒๓๒/๑๐๑   วันที่   ๑๐   กุมภาพันธ    ๒๕65 

เรื่อง  ขออนุมัติประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน    ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕  
           และขออนุญาตเผยแพรทางเว็บไวต     
 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย   

๑. เร่ืองเดิม 
ตามท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการขับเคล่ือนการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไดกําหนดใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานจัดทําและอนุมัติประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน
กําหนดใชในปงบประมาณ ๒๕๖๕     

๒. ขอเท็จจริง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบนท่ี
ใชในปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันการรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และขออนุมัตินํา
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบน  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และขออนุญาตเผยแพรทางเว็บไวตของหนวยงาน เพื่อประกาศใหสาธารณชนไดรับทราบตอไป 

๓. ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม  

                                                 

 
                                                                           (นายสมชาติ  ยอดดี) 
           ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ฝายบริหาร     
 
       

                                                      รับทราบ/ลงนามแลว 

              

        

  
 



 

 

 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
เร่ือง   มาตรการปองกันการรับสินบน 

............................................................................................................................................................................ 
 

   ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ             

เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องท่ีเช่ือมโยง 

เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ 

ภาพลักษณขององคกร การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกัน และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินไดเม่ือการ

รับ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้นไดมีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง 

กฎหมายอนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ เจาหนาท่ี

ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาท่ีของรัฐละเลย หรือไม

สามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาท่ีผูนั้น ปฏิบัติผิด

กฎหมายและมีโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาท่ีของรัฐสามารถแยกแยะ หรือ

จําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวล จริยธรรม 

รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง ประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของภาครัฐได  

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงตระหนักและมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึด

มั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนว

ปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาท่ีการเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหา

ผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่น ท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยง

กับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรู     ความเขาใจ

เกีย่วกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐใหถูกตอง ตามท่ีกฎหมาย กฎ 

หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของกําหนด โดยใหพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ถือปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน ดังตอไปนี้  แนวปฏิ บั ติ ใ น กา ร

ปองกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี  

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

จากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให

กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

          /ประโยชนอื่นใด 

 



-2- 

  “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา ส่ิงท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การ รับบริการ 

การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

 เจาหนาท่ีจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือขอบังคับ

ขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี ของรัฐ ตามประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให หรือรับของขวัญ

ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  

กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน  

 ๑. เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชน สวน

บุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของ รัฐท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถแยกแยะประโยชน 

สวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนได รวมถึง การแจงเตือนในกรณีท่ี

อาจเกิดความสุมเส่ียงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีไมเปนไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลป

ใหม การดําเนินการรบันักเรียน เปนตน  

 ๒. สนับสนุนสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก ในการตอตาน            

การทุจริต คอรรัปช่ัน รวมท้ังจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน การใหหรือรับ 

สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

 ๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย        กฎ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยเครงครัด  

 ๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ

หนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน

ตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย

ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้  

 ๕. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาท่ีหรือบุคคลอื่นใด ท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธตอการกระทําโดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ตามท่ี

กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

                                                                                                   /6. การฝาฝน 
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 ๖. การฝ าฝน ไมปฏิ บั ติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด วยการใหหรือรับของขวัญ                   

ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง 

ดําเนินการทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

 ๗. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ท่ีเปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษ 

ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผูใดใหขอให หรือรับวา

จะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการ

กระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีกําหนด

ไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๘. เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ี ของรัฐ 

หรือจากการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรฐัในการปฏิบัติหนาท่ี และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก การปฏิบัติ

หนาท่ีนั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นจะ

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ

ปรับต้ังแตสองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

  ๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 
 
     ประกาศ  ณ วันท่ี  1๐  กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๕ 

    
        

 
 
                                                                     
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัยมหาชนะชัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. สรางจิตสํานึกตอตาน
การทุจริต 

1. ประกาศและเผยแพรเจตจํานง 
และนโยบายตอตานการทุจริต 
2.  ส ง เส ริมให บุคลากรทุกระ ดับ
ปฏิ บั ติตามประมวลจ ริยธรรมจ า
ราชการ จรรยาขาราชการ คุณธรรมท่ี
พึงปฏิบัติ 
3. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการ
ปองกันผลประโยชน ทับซอน แก
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 

1.  หน วย งานมี ประกาศ
เจตจํานงปองกันการทุจริต 
2. บุคลากรในหนวยงานเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรม/
อ บ ร ม ก า ร ป อ ง กั น
ผลประโยชนทับซอน 

1. ผูบริหารและบุคลากร
สสอ.มหาชนะชัย 

ตุ ล า ค ม  64 – 
กันยายน 65 

ไมใช
งบประมาณ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พั ฒ น า ห น ว ย
บริการสสอ.มหา
ชนะชัย 

2. พัฒนาระบบปองการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตโดย
ใชระบบการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน 

1.  ไ ม มี เ ร่ื อ ง ร อ ง เ รี ย น
หนวยงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับการทุจริต 
 

1. ไมมีการตรวจสอบ
จากหนวยงานภายใน 
และภายนอกในเร่ืองท่ี
เกี่ยวของกับการทุจริต 

ตุ ล าคม  ๖๔  – 
กันยายน 6๕ 

ไมใช
งบประมาณ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พั ฒ น า ห น ว ย
บริการสสอ.มหา
ชนะชัย 

3. พัฒนาเครือขายและ
บู ร ณ า ก า ร ด า น ก า ร
ปราบปรามการทุจริต 

1. อบรมใหกับบุคลากรเพื่อใหทราบ
หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อใชเปน
แนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยงใน
หนวยงาน 

1. จํานวนความเสี่ยงในการ
ดํ า เ นิน โ ครงกา รภาย ใน
หนวยงาน 

1. บุคลากรมีจิตสํานึก
และชวยกันตรวจสอบใน
โครงการตางๆ เพื่อไมให
เกิดความเสี่ยง 

ตุ ล าคม  6๔  – 
กันยายน 6๕ 

ไมใช
งบประมาณ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พั ฒ น า ห น ว ย
บริการสสอ.มหา
ชนะชัย 

 
 

ลงช่ือ                                ผูเสนอแผน      ลงช่ือ                                     ผูอนุมัติแผน               
                      (นายสมชาติ   ยอดดี) 
                 นักวิชาสาธารณสุขชํานาญการ         
    
   



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งานบริหารท่ัวไป                                        

ที่  ยส ๐๕๓๒/ ว ๑๐๒  วันที่   ๑๐   กุมภาพันธ    ๒๕65 

เรื่อง  แจงประกาศมาตรการปองกันการรับสินบน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕            
 

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแหง  
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบนท่ี
ใชในปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันการรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และขอแจงให
เจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกคนปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเครงครัด  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  

                                                 

            

      

        

  
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2565 

สําหรับหนวยงานใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

ช่ือหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
วัน/เดือน/ป :  10 มีนาคม  2565  
หัวขอ : ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  เรื่อง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหา
ชนะชัยมีมาตรการปองกนัการรับสินบน ประจําปงบประมาณ 2564   
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
        ประกาศสํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร เรื่อง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มหาชนะชัยมีมาตรการปองกนัการรับสินบน และแผนปองกันการรับสินบน ประจําปงบประมาณ 2565 
  
Link ภายนอก : ไมมี่  

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

 
 

          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  

 

(นายสมชาติ  ยอดดี)  

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  

         วันท่ี...๑...เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕                      วันท่ี...๑...เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕                       
 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    

   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...๑...เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕                       
                         

 




