
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้หรือรับของขวัญ 
- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐไว้ 

๑.เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้รับตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี ้

๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึง่ให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมฐานะแห่งตน 
 ๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
 ๒. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพื้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  มาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย  
 ๓. ห้ามเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ให้ของขวัญแก่
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน 
โดยการให้ของขวัญตามประเพณีนิยมนั้นเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ให้
ของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 
 ๔. ห้ามเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใด
ท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญช้ินนั้นมีราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดแก่
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
                            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐     ตุลาคม    ๒๕๖๓ 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
เร่ือง มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

                  รักษาพยาบาลข้าราชการ 
- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยท่ีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการปฏิบัติดังนี ้

๑.ให้หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
(มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2560  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2557) 

2.ห้ามมิให้หน่วยงานท าการจัดซื้อ ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยา เข้ากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง หากได้ส่วนลดหรือส่วนแถม ต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ 
4.ห้ามเจ้าหน้าท่ีหรือกองทุน รับเงินจากผู้ใดโดยมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 5.ห้ามเจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาท่ีท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
                            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐     ตุลาคม    ๒๕๖๓ 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
เร่ือง มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยท่ีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดความเส่ียงการทุจริตโดยการรับสินบน จึงได้ก าหนดมาตรการ
บริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการปฏิบัติดังนี้ 

๑.ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2.วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพสัดุ 
3.ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตส านัก และความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวตรวจสอบได้ 
4.ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก ความถูกต้องยุติธรรม และ

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
 5.ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน ทรัพยสินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
 6.ไม่เรียกรับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นโดยทางตรง ทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง ผู้อื่น โดยมิชอบ 
 7.ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติตามหน้าท่ี 
 8.ไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พวกฟ้องของตน 
 9.ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน อย่างเสรีและ
เป็นธรรม 
 10.ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาผ่านตามล าดับข้ันโดยทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอื่นท่ี
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
 11.หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ารับสินบน ให้รีบด าเนินการ
สอบหาข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
                            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐     ตุลาคม    ๒๕๖๓ 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 



 
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
เร่ือง มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 

- - - - - - - - - - 

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยท่ีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการรับ
เงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคก่อให้เกิดความเส่ียงการทุจริตโดยการรับสินบน จึงได้ก าหนดมาตรการ
บริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการ
ปฏิบัติดังนี้ 

๑.การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค  ใหเป็นไปตามกลักเกณฑ์ท้ังต้องพิจารณาถึงผลได้
ผลเสียและผลประโยชน์ท่ีหน่วยงานจะได้รับ 

2.ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์หรือมีเงื่อน
ผูกพันท่ีจะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 

3.กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้างท่ีดินหรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมท่ีดิน หน่วยงานต้อง
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองภารติดพัน ท้ังต้องประเมินมูลค่าของ อาคารงานก่อสร้าง ท่ีดิน 
จากราคาประเมินงานของกรมท่ีดิน หรือราคากลางของทางราชการ 

4.เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 
                            ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐     ตุลาคม    ๒๕๖๓ 

                                                          
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
            สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

“ อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
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- - - - - - - - - - 
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