
 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้หรือรับของขวัญ 
- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ 

๑.เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ต้องไม่รับหรือถามนำถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้รับตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมฐานะแห่งตน 
 ๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้ืนจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  มาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย  
 ๓. ห้ามเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน 
โดยการให้ของขวัญตามประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 
 ๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
ที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญชิ้นนั้นมีราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดแก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
                            ประกาศ  ณ  วันที่    31     ตุลาคม    ๒๕๖5 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

“ อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 



 
 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

                  รักษาพยาบาลข้าราชการ 
- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยที่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพือ่สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้
กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการปฏิบัติดังนี้ 

๑.ให้หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2557) 

2.ห้ามมิให้หน่วยงานทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ส่วนลดหรือส่วนแถม ต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ 
4.ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 5.ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง 
                            ประกาศ  ณ  วันที่    31     ตุลาคม    ๒๕๖5 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยที่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตโดยการรับสินบน จึงได้กำหนดมาตรการ
บริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการปฏิบัติดังนี้ 

๑.ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2.วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนัก และความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวตรวจสอบได้ 
4.คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก ความถูกต้องยุติธรรม และ

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
 5.ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน ทรัพยสินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
 6.ไม่เรียกรับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นโดยทางตรง ทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง ผู้อ่ืน โดยมิชอบ 
 7.ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตามหน้าที่ 
 8.ไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พวกฟ้องของตน 
 9.ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน อย่างเสรีและ
เป็นธรรม 
 10.ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาผ่านตามลำดับขั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอ่ืนที่
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
 11.หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ารับสินบน ให้รีบดำเนินการ
สอบหาข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที 
                            ประกาศ  ณ  วันที่    31     ตุลาคม    ๒๕๖5 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

“ อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 



 
 
 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
เรื่อง มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยที่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการรับ
เงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตโดยการรับสินบน จึงได้กำหนดมาตรการ
บริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการ
ปฏิบัติดังนี้ 

๑.การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  ใหเป็นไปตามกลักเกณฑ์ท้ังต้องพิจารณาถึงผลได้
ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ 

2.ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อน
ผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 

3.กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ดินหรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้อง
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองภารติดพัน ทั้งต้องประเมินมูลค่าของ อาคารงานก่อสร้าง ที่ดิน 
จากราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคากลางของทางราชการ 

4.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรพัย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 
                            ประกาศ  ณ  วันที่    31     ตุลาคม    ๒๕๖๔ 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

เรื่อง มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยที่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการรับ
เงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตโดยการรับสินบน จึงได้กำหนดมาตรการ
บริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการ
ปฏิบัติดังนี้ 

๑.การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  ให้เป็นไปตามกลักเกณฑ์ท้ังต้องพิจารณาถึงผลได้
ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ 

2.ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อน
ผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 

3.กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ดินหรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้อง
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองภารติดพัน ทั้งต้องประเมินมูลค่าของ อาคารงานก่อสร้าง ที่ดิน 
จากราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคากลางของทางราชการ 

4.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 
                            ประกาศ  ณ  วันที่     31    ตุลาคม    ๒๕๖5 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


