
ประกาศเจตนารมณ 
นโยบายไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ขาพเจา นายกิติพัฒน ลาชโรจน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน ในฐานะผูบริหารสูงสุด
ของ โรงพยาบาลเวียงแกน ขอประกาศนโยบาย ไมรับขอขวัญ และของกํานัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหนาท่ี    
(No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณของผูบริหาร เจาหนาท่ี และบุคลากรของโรงพยาบาลเวียงแกน  
ทุกคนวา โรงพยาบาลเวียงแกนเปนหนวยงานท่ีผูบริหาร เจาหนาท่ี และบุคลากรทุดคนไมรับของขวัญและของ
กํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี(NO Gift Policy) โดยรวมกันสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดข้ึนในองคกรปลูก
และปลุกจิตสํานึกสรางทัศนคติ คานิยมท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีใหสามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมออกจากกันไดอยางเปนอัตโนมัติและมีฐานความคิดท่ีคิดถึงประโยชนสวนรวมของ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน มีจิตสาธารณะปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตอง โปรงใสเปนธรรมและไม
เลือกปฏิบัติ ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล กับประโยชนสวนรวมไมรับทรัพยสิน
หรือ ประโยชนอ่ืนใด อันอาจคํานวณเปนเงินไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตาม
กฎหมาย หรือ ขอบังคับ ท่ีออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตเปนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด รวมถึงการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให
หรือรับของขวัญ หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐทุกตําแหนง และทุกระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด เพ่ือใหโรงพยาบาลเวียงแกน ปลอด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นําสู “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” (Together Against 
Corruption : TAC) 

     ประกาศ ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 



ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเวียงแกน 

      เนื่องดวยโรงพยาบาลเวียงแกน มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตย 
สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคม และใหความสําคัญกับการ ตอตานการทุจริต 
ทุกรูปแบบ ซ่ึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการเกิดขอสงสัยวา มีการทุจริต โดย
การรับสินบนหรือไม โรงพยาบาลเวียงแกน จึงไดกําหนดมาตรการการบริหารงานดานการปองกันการรับ
สินบนในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลเวียงแกนเปนไป
อยางโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได โดยมีมาตรการ กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด
2. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ
3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและความโปรงใสสามารถใหผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบได
4. คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน สวนรวมของราชการเปนหลัก และความถูกตอง

ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย
5. ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิด

ประโยชนสูงสุด
6. ไมเรียกรับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนไมวาโดยตรง โดยออมจากผูขาย

ผูรับจาง ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับพัสดุเพ่ือตนเอง
ผูอ่ืนโดยมิชอบ

7. ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี
8. ไมใชขอมูลภายในท่ีเปนการเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง พวกพองของตน
9. ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีนิติสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการ

พัสดุ ผูรองเรียนรองทุกขดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษ
ตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม

10. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กระชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของใหรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาล ผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแกไข ยกเวน หรือดําเนินการอ่ืนท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม

11. หากผูบังคับบัญชาดานพัสดุเห็นวา มีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบ
ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการของ
โรงพยาบาล ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันข้ึนไป เพ่ือดําเนินการสอบขอเท็จจริง
หรือดําเนินการทางวินัยโดยทันที

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565

 (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 



ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพยสินบริจาค 

      เนื่องดวย การทุจริตการรับสินบนหรือการรับทรัพยสิน หรือ ประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีของรัฐเปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและเปน
เรื่องท่ีเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอ
การบริหารงานและภาพลักษณขององคกร  

โรงพยาบาลเวียงแกน ไดตระหนักและมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดม่ัน 
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ประพฤตมิิชอบ จงึขอประกาศมาตรการปองกันการรับสนิบนประเด็นเงิน
บริจาค และ ทรัพยสินบริจาค เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการปองกัน การรับสินบน การใชอํานาจหนาท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน การแสวงหาผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืน ท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และ ประโยชน
สวนรวม และ เปนการสราง ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการรับ ทรัพยสิน หรือ ประโยชนอ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยา ของเจาหนาท่ีของรัฐใหถูกตองตามท่ี กฎหมาย หรือ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกําหนด โดยให
บุคลากรทุกหนวยงานในโรงพยาบาลเวียงแกน ถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. การรับบริจาคทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตองพิจารณาถึงผลไดผลเสีย และ
ผลประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ

2. การใหหรือรับบริจาคทรัพยสิน หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยตองม่ันใจวาเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือ
เปนขออางในการติดสินบน

3. โรงพยาบาลเวียงแกน คํานึงถึงความเปนธรรม และปกปองเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธการรับ
หรือใหสินบน เม่ือผูใดพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายเปนการรับหรือใหสินบน จะตอง
รายงานผูบังคับบัญชาหรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลเวียง
แกนทันที

4. ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565

 (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 



ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ 

      ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศมาตรการเชิงรุกเพ่ือปองกัน 
การทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเปน
ปญหาสําคัญและพบบอยในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ 4 มาตรการ คือ (1) มาตรการการใชรถราชการ (2) มาตรการการเบิกคาตอบแทน (3) 
มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (4) มาตรการการจัดหาพัสดุ และ 
ใหดําเนินการตอเนื่องในปงบประมาณ 2564 

ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุตามมาตรการดังกลาว รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามประกาศ 
เปนไปอยางถูกตอง และเปนไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จึงออกประกาศ 
โรงพยาบาลเวียงแกน เพ่ือใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. มาตรการการใชรถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1  การใชรถราชการ หรือ รถสวนกลาง ใหดําเนินการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และ แกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดย
เครงครัด 

1.2  การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานท่ีเก็บ หรือ บริเวณของสวนราชการ 
เทานั้น และหากมีเหตุจําเปนไมมีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนเรงดวน ใหบันทึกขออนุญาต
หัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจ เปนการชั่วคราว 

1.3  หามเจาหนาท่ีนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืนนําไปใชท้ัง 
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  

1.4  ใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคา 
เชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  

2. มาตรการการเบิกคาตอบแทน มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1  ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง 

2.2 ใหมีการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม 
เง่ือนไขและเปาประสงค การเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง 



3. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
3.1  ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการใชจายในการฝกอบรม  

การจัดงาน และจัดประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3.2 การจัดทําโครงการการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตางๆ ใหมี 

เปาหมาย และรายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหา และพัฒนางานของหนวยงาน หรือองคกรอยางชัดเจน 

3.3  การเบิกจายคาใชจายตางๆ ตองเปนไปตามผลการดําเนินงานท่ีเปนจริงท้ังดาน 
กิจกรรม จํานวนผูเขารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆ ท่ีสอดคลองและเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

3.4  ใหรายงานผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการใหผูบังคับบัญชาทราบหลังสิ้น 
การดําเนินการโครงการ 
 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1 ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
       4.2 ใหกระบวนการปองกัน ตรวจสอบ และดําเนินการ มีผลประโยชนทับซอน หรือ
การเอ้ือประโยชนของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ หรือผูมีความ
เก่ียวของในประโยชนดังกลาว 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565 

 
 
 

 (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

 

 

 



ประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน 
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

          โรงพยาบาลเวียงแกน ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงแกน จัดสวัสดิการ
ภายในหนวยงาน เปนนโยบายสําคัญเรงดวน เพ่ือเปนการสงเสริมใหหนวยงานในสังกัด ดําเนินการจัด
สวัสดิการภายในหนวยงาน ซ่ึงจากการตรวจสอบบางหนวยงานยังปฏิบัติในการจัดสวัสดิการแตกตางไปจาก
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของกําหนดไว 

         ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินการตามนโยบายสําคัญเรงดวน จึงขอประกาศ
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานใน สังกัดโรงพยาบาลเวียงแกน ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

1. หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยราชการ
      พ.ศ.2547 
1.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการ 

 พิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน เพ่ือจัด 
      สวัสดิการภายในสวนราชการ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2548 
1.3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2548 
1.4 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

ประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2558 

1.5 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวย 
การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน สวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม 

1.6 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน 
รัษฎากร (ฉบับท่ี 424) พ.ศ.2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเก่ียวกับ
ภาษีเงินได (ฉบับท่ี 134) เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการบริจาคใหกอนแกกองทุนสวัสดิการภายในสวน
ราชการ 

2. หนวยงานดําเนินการตามเกณฑการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. หากพบวามีการกระทําความผิดตองดําเนินการทางวินัย หากละเมิด และทางอาญา

อยางเครงครัด
จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565

 (นายกิติพัฒน  ลาชโรจน) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 


