
บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี โทร ๐๓๖-441103 
ที่ ลบ ๐๒๓3/98                         วันที่  16  กุมภำพันธ์  พ.ศ.2566         
เรื่อง     ขออนุญำตเผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
เรียน     สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 

1.เรื่องเดิม 

 ตำมที่  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.)  ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2566 ตำมตัวช้ีวัดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และก ำหนดให้ MOIT 12 
หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ  น้ัน น้ัน 
 2.ข้อพิจำรณำ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  ได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบจึงขอ
อนุญำตน ำขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  ต่อไป 
 3.ข้อเสนอ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และอนุญำตให้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงำน     

   

                                                (นำยพงษ์ศักดิ์  พวงประดับ) 
                                                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 - เพ่ือโปรดทรำบ   
 - เพ่ือพิจำรณำอนุญำตให้น ำเผยแพร่ตำมระเบียบฯ 
                                                                             อนุญาต 
 
 
                                                                  (นำงสำวกมลวรรณ   สนำมทอง) 
                                                                     สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
                                                                     16  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2566 



 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เร่ือง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ 

 
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ปีที่ผ่านมา ข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานราชการพนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง นิยมมอบหรือเรี่ยไร เพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบ ในวงราชการโดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ มีมติให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงด การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้าง
ทัศนคติ ที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง ก าชับ
ดูแล ข้าราชการในสังกัด ให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง เห็นสมควรส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบในวงราชการเรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาและสมาชิก หรือ
บุคคลในครอบครัวเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดีการแสดงการต้อนรับ และการ
แสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิก หรือ
บุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยม การแสดง
ความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
และสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด  
อวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์  การท าจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ จากจะให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 
บุคคลนั้น สามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเช่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาสตาม ประกาศ
คณะกรรมการป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก 
สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่าง ๆ หรือสินค้าเพ่ือ การกุศล และให้ถือปฏิบัติ
ติดตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

 

       (นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
         สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 



 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. เสนอส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอ
โคกส าโรง ขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงระบบ คือ 

ข้อ ๑.๓.๑ ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์  ต่างตอบ
แทน ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา ต้องใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็น การด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public  sector) หาก
เกิดประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ได้ส่วนลดหรือได้ของแถมประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะ
เช่นกัน โดยหน่วยงานที่จัดซื้อ จัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งบประมาณ แผ่นดิน 

ดังนั้น การน าส่วนลดหรือส่วนแถมที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนอื่น ที่ไม่ใช้ 
หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่เป็น private sector เช่น ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงื่อนไขในการบริจาคให้แก่กองทุน
สวัสดิการมูลนิธิ หรือก่องทุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือให้ประโยชน์แก่บุคลากรของรัฐโดยตรง ที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นการกระท าท่ีผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็น การกระท าผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือก่องทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้มี 
ความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล กฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๔ ๙ หรือฐานรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ตาม พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

 

       (นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
         สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

 

 

 



 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เร่ืองมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจดัจ้าง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริต โดยการรับสินบน หรือไม่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบน ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้    

๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
๒. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
๔. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบ และด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๕. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อ่ืน โดยมชอบ 

๖. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๗. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตนเอง 
๘. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้

ร้องเรียนร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม 
๙. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ จึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับ ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที่เพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งและเป็นธรรม 

๑๐. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริต หรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ มีการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ ชั้นขึ้นไป 
เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือด าเนินการทางวินัยทันท ี

๑๑. ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบ 
ความเหมาะสม และรายงานนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อย  
ปีละ ๒ โครงการ 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ประกาศ ณ วันที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
 
        (นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
         สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 



  

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้างและการ
พัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือการใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
บริจาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึด มั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น การเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริต ใน การบริหารงานราชการ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตส าเร็จ เป็นรูปธรรม สามารถควบคุม
ก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจนโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
รับสินบน ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค และทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๒. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จัดท าข้อมูลสถิติ การรับเงิน 
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และให้กลุ่มงานบริหาร สรุปรายงาน การรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคแล้วให้ทั้งสองกลุ่มงาน รายงานข้อมูล
ในส่วนที่รับผิดชอบให้สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ทราบทุกไตรมาส 

๓. หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว และ
หากการกระท านั้นมีมูลความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า กรณีเป็นการ
กระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มอ านาจด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
       (นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
         สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมาย เป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริตการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหา การกระท าผิด
วินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต และการกระท าผิด วินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาส าคัญท่ีพบบ่อย ๔ มาตรการได้แก ่

(๑) มาตรการการใช้รถราชการ 
(๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
(๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ 

มอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าความผิด วินัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ มาตรการดังกล่าวเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้    

๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วย 
กฎหมาย 

๒. ส่งเสริมให้เจ้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ให้สอดคล้อง 

กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้    
๑.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม 

ระหว่างประเทศ   พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒. ๑.๕ พระราช... 



 -๒- 
๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
๒. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓. หากพบว่ามีการกระท าความผิดต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด 
จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
 

(นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
   สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เรื่อง  มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงาน   

ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ                                         
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน 
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน
สนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของพัสดุในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริต ในการ
บริหารงานราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ส าเร็จ เป็นรูปธรรม 
สามารถควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจนโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติตาม
มาตรการดังต่อไปนี้ 

มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่ง
ก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้    

๑. หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ
ส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
เพ่ือเป็นเงื่อนไขหรือเปน็เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนไดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แล้ว 
หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติม จากที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้หน่วยงาน ของรัฐแจ้ง
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวท าหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด
ฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ 

๓. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด เพ่ิมเติม
จากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย อนึ่ง เอกสาร
การส่งมอบพัสดุตามสัญญา จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดฯ มาในฉบับเดียวกัน 
หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได ้
  

๒๒. ๔. พัสดุของหน่วยงาน... 



-๒- 
๔. พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ด้วย 
หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว และหากการกระท านั้นมีมูล
ความผิดให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า กรณี เป็นการกระท าความผิดที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่มอ านาจด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ประกาศ ณ วันที่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
 

(นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
             สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
เรื่องมาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด  จัดสวัสดิการภายใน
หน่วยงานนี้เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการจัดสวัสดิการภายใน
หน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบบางหน่วยงานยังปฏิบัติในการจัดสวัสดิการแตกต่างไปจากกฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการด าเนินการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน จึงขอประกาศมาตรการ
การจัดสวัสดิการภายในเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ยึดถือเป็นแนวทางใน การ
ปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้    

แนวทางปฏิบัติ 

๑. หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้    
๑.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา อนุมัติให้

ใช้น้า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพื่อจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการจัด 

สวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
๑.๔ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการประชาสัมพันธ์  รายงาน

การประเมินผลการจัดสวัสดิการลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑.๕ ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัด สวัสดิการ

ภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.
๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๖ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๔)  
พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔) เรื่องก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับการบริจาคให้ก่อนแก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วน ราชการ 

๒. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓. หากพบว่ามีการกระท าความผิดต้องด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเ คร่งครัด จึง

ประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
 

(นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง) 
             สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 



บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี โทร ๐๓๖-441103 
ที่ ลบ ๐๒๓3/99                        วันที่  16  กุมภำพันธ์  พ.ศ.2566         
เรื่อง     ขอแจ้งประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

 ตำมที่  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.)  ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2566 ตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และก ำหนดให้ MOIT 12 
หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ  นั้น  
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  จึงขอส่งประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน         
ทุกรูปแบบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำด้วย  ป 

 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และแจ้งบุคลำกรที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป  
 
                ขอแสดงควำมนับถือ    

   
 
                                                              
                                                                (นำงสำวกมลวรรณ   สนำมทอง) 
                                                                   สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ 

ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 
วัน/เดือน/ปี :  16  กุมภำพันธ์ 2566 
 
หัวข้อ : ค ำสั่ง  ประกำศ หรือข้อสั่งกำรมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

รายละเอียดข้อมูล : ค ำสั่ง  ประกำศ หรือข้อสั่งกำรมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 
 
 
          
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
             (นำยพงษ์ศักดิ์  พวงประดับ)                                        (นำงสำวกมลวรรณ   สนำมทอง) 
  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                    สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
        วันที่  16  กุมภำพันธ์ 2566                                            วันที่  16  กุมภำพันธ์ 2566 
 
 
 
 

  
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นำยพงษ์ศักดิ์  พวงประดับ) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

วันที่  16  กุมภำพันธ์ 2566 
 
 
 

 
 
 

 


