
     ประกาศ โรงพยาบาลเวียงแกน 

         เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
**************************                               

          ดวย กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานในสังกัด ดําเนินการประเมินคุณธรรม และ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัด ท่ี ๗ การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เปดเผยการดําเนินการของหนวยงานเก่ียวกับ
การ ปองกันการทุจริต ประจาํป ๒๕๖๖ นั้น  

          เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย โรงพยาบาลเวียงแกน จึงไดจัดทํา
ประกาศ มาตรการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้  

 

1. การรับของขวัญหรือของกํานัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 
๑. ขาราชการและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองไมรับ หรือ ถามนํา ถึงการรับของขวัญหรือ  
   ประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญ หรือ  
   ประโยชน อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ดังตอไปนี้  

 ๑.๑ การรับของขวัญ หรือประโยชน จากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมฐานะแหงตน   

 ๑.๒ การรับของขวัญ หรือประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชญาติท่ีมีมูลคาในการรับจากแตละ 

      บุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,000 บาท  

๒. หลักเกณฑการรับของขวัญ หรือประโยชนอ่ืนใด ตามขอ ๑ ใหใชบังคับแก ผูซ่ึงพนจากการเปน 
           เจาหนาท่ีของโรงพยาบาลเวียงแกนแลวไมถึง 2 ปดวย  

๓. หามขาราชการและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลเวียงแกน ใหของขวัญ แกผูบังคับบัญชา หรือบุคคลใน 

    ครอบครัวของผูบังคับบัญชา นอกเหนือจาก กรณีประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกัน โดยการให  

    ของขวัญแกกันตามประเพณีนิยม นั้น ขาราชการ และเจาหนาท่ี ของโรงพยาบาลเวียงแกน ให  

    ของขวัญ หรือ ประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได  
๔. หามขาราชการและเจาหนาท่ี ของโรงพยาบาลเวียงแกน ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ ใหบุคคลใน  
    ครอบครัวของตนรับของขวญั หรือประโยชนอ่ืน จากผูเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 
    และ ของขวัญชิ้นนั้นมีมูลคาเกิน ๓,000 บาท  
๕. ควรใชบัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ เพ่ือ 
   เปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ัง เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัด  
   ใหแก เจาหนาท่ี ของโรงพยาบาลเวียงแกน  
 
 



2. การจัดซ้ือจัดจาง และการรับสินบนจากการจัดซ้ือจัดจาง  

๑. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

   ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

    ๒๕๖๐ อยางเครงครัด  

๒. จัดทํา Flow chart การจัดซ้ือจัดจางทุกประเภท และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด  
๓. ใหบุคลากรของโรงพยาบาลเวียงแกน วางตัวเปนกลาง ในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ  
๔. ใหบุคลากรของโรงพยาบาลเวียงแกน ปฏิบัติหนาท่ีดวย ความซ่ือสัตย มีจิตสํานึก และความโปรงใส  
   สามารถใหผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบได  
๕. ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานสวนรวมของราชการเปนหลัก ความถูกตองยุติธรรม และความ  
    สมเหตุสมผลประกอบดวย  

6. ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน ทรัพยสิน ของหนวยงานอยางประหยัด คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 
       ๗. ไมเรียกรับ ยอมรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน ไมวาโดยตรงหรือโดยออมจากผูขาย ผูรับจาง ผูมี 

   สวน เก่ียวของ ท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ เพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ   
8. ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี   
9. การกําหนดคุณสมบัติของพัสดุ ตองเปนไปตามระเบียบ ไมเอ้ือใหผูขายฝายใดฝายหนึ่ง   
๑๐. ไมใหขอมูลภายใน ท่ีเปนการเอ้ือประโยชน ตอฝายใดฝายหนึ่ง หรือ ตอพวกพองของตน  
1๑. ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีมีนิติสัมพันธ กับราชการเก่ียวกับการพัสดุ ผูรองเรียน 
    ผูรองทุกขดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปน 
    ธรรม  
๑๒. หามเจาหนาท่ีกระทําการใดๆ ท่ีเปนการจูงใจ หรือเสนอ หรือสัญญาวาจะให หรือให เพ่ือใหไดมา 

    ซ่ึงสินบนจากเจาหนาท่ีภาคเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไม  
   กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณของหนวยงานและมิชอบดวย 

  กฎหมาย  
      1๓. หากผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง หรือผูไดรับการคัดเลือก ประสงคจะใหของแถม และหนวยงานของรัฐ   
   พิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการก็สามารถรับได แตจะตองมีหนังสือแสดงความ 

   จํานง บริจาคใหแกหนวยงานของรัฐ และหนวยงานของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
   การคลังวา ดวยการรับเงิน หรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ท้ังนี้ ใน การรับ 
   บริจาคหนวยงาน ของรัฐตองตรวจรับพัสดุ และนําพัสดุลงบัญชี หรือทะเบียนเพ่ือควบคุม ตาม  
   ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

      ๑๔. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุจึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลกําชับ ใหผูปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตาม 
          กฎระเบยีบ อยางเครงครัด กรณีพบวา มีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี  
          เก่ียวของให รายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยทันที 
          เพ่ือพิจารณา แกไข ยกเวน การดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และเปนธรรม  
 

 
 

 



3. การรับเงินบริจาค และทรัพยสินบริจาค  
๑. การรับบริจาคทรัพยสิน หรือเงินสนับสนุน ตองพิจารณาถึงผลไดผลเสีย และผลประโยชน ของ 
   ทาง ราชการเปนสําคัญ  
๒. การใหหรือรับบริจาคทรัพยสินหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามระเบียบ  

        และ กฎหมาย โดยตองม่ันใจวาเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไมไดถูกนําไปใช เพ่ือเปนขออางใน 
             การติดสินบน  

๓. หากผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง หรือผูไดรับการคัดเลือก ประสงคจะใหของแถมและหนวยงานของรัฐ  
              พิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการก็สามารถรับได แตจะตองมีหนังสือแสดงความ  
              จํานง บริจาคใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
              การคลังวา ดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ท้ังนี้ ใน การรับ 
              บริจาค หนวยงานของรัฐตองตรวจรับพัสดุ และนําพัสดุ ลงบัญชี หรือทะเบียน เพ่ือควบคุม ตาม  
              ระเบียบ กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. โรงพยาบาลเวียงแกน คํานึงถึงความเปนธรรม และปกปองเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธการรับ หรือ การให  
    สินบนท่ีเปนเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค เม่ือผูใดพบเห็นการกระทําท่ีเปนการเขาขายเปนการ  
    รับ หรือ ใหสินบน จะตองรายงานผูบังคับบัญชา หรือ ตามชองทางการรับเรื่องรองเรียน ของ 
    โรงพยาบาลเวียงแกน โดยทันที 

 
4. การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามท่ีกฎหมายกําหนด    

1. จัดบรรยาย ข้ันตอนการจัดทําโครงการตาง ๆ 

2. มีการจัดทําผังข้ันตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง การไปประชุม อบรม เปนวิทยากร ดู 

งานภายนอกหนวยงาน การขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน และการจัดประชุม อบรม  

บรรยายวชิาการ 

3. จัดทําตัวอยางในการทําหลักฐานเบิกจาย 

4. กอนจัดทําโครงการตองสงโครงการใหกลุมงานยุทธศาสตรและแผนโครงการ ตรวจสอบวาโครงการ 

อยูในแผนประจําป 

5. โครงการตองผานการตรวจสอบจากหัวหนาฝายการเงิน เพ่ือทําการตรวจสอบ งบประมาณในการ 

ใชจายวาถูกตองตามระเบียบ 

 

5. การเบิกคาตอบแทน 

 1. กําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน และแจงเวียน ประกาศมาตรการ 

ปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือถือปฏิบัติ 

2. มีการทบทวนกฎหมายเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีประชุมของหนวยงาน เพ่ือถายทอดลงสู 

การปฏิบัติ 

3. มีการกํากับ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ โดยมี วิธีการดังนี้ 

3.1 กําหนดระยะเวลาในการสงเอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

3.2 กําหนดเอกสารประกอบการเบิกจายคาตอบแทน 



3.3 กําหนดระยะเวลาในการเบิกจายคาตอบแทนใหชัดเจน 

4. กําหนดใหหัวหนากลุมงาน หรือหัวหนางาน เปนผูตรวจสอบและ รับผิดชอบการเบิกจายเงิน 

คาตอบแทน กอนสงใหฝายการเงินตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและดําเนินการ เบิกจาย  

5. มอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมตรวจสอบพิจารณาการขออนุมัติ ข้ึนปฏิบัติงานของ 

เจาหนาท่ีโดยดูท่ีความเหมาะสมและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

6. การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหดําเนินการดังนี้ 

6.1 จัดทําคําสั่งใหเจาหนาท่ีข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการโดยไดรับ 

อนุมัติกอนวันข้ึนปฏิบัติงาน 

6.2 ผูปฏิบัติงานแสกนลายนิ้วมือเขา-ออก ปฏิบัติงาน 

6.3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองมีคําสั่งขออนุมัติปฏิบัติงาน  

หรือตารางการปฏิบัติงาน และตองมีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน หลักฐานการรับเงิน และ 

เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบแลกเวร 

7. การเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง ท่ีมีเหตุพิเศษของ  

ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ใหดําเนินการดังนี้ 

7.1 นําใบประกอบวิชาชีพมาใหฝายการเจาหนาท่ี 

7.2 ฝายการเจาหนาท่ีกรอกขอมูลขอเบิกเขาระบบ 

7.3 งานการเงินดําเนินการเบิกจาย 

8. การเบิกจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ในสาธารณสุข  

(ฉบับท่ี 11) (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2559 ใหดําเนินการดังนี้ 

8.1 เจาหนาท่ีเก็บภาระงานของตนเอง พรอมนําสงงานการเงิน 

8.2 เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบขอมูล 

8.3 งานการเงินดําเนินการเบิกจาย 

9. การเบิกจายคาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว ใหดําเนินการดังนี้ 

9.1 แพทย ทันตแพทย เภสัชกร เขียนคําขอพรอมทําสัญญา 

9.2 แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ลงนามในใบคําขอรับเงินประจําเดือน 

9.3 การเงินดําเนินการเบิกจาย 

10. หากพบวามีการกระทําผิดหนวยงานจะดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยางเครงครัด 

 

6. การใชรถราชการ 

1. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใชรถสวนกลาง และรถสวนตัวเพ่ือไปราชการ 

2. ทําบันทึกขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน เชน การไปประชุม/อบรม/ เปนวิทยากร/ดูงาน 

ภายนอกหนวยงาน 

 



3. กําหนดแผนงานและควบคุมการใชยานพาหนะ รวมถึงมอบหมายหนาท่ีใหพนักงาน ขับรถแตละ 

คัน 

4. กําหนดใหผูไปราชการเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการผานผูบังคับบัญชา ตามลําดับ  

(แบบขออนุมัติการใชรถ) 

5. ใหมีการรายงานในสมุดบันทึกการใชรถยนตทุกครั้งท่ีมีการใชรถยนตราชการ 

6. มีสมุดประจํารถยนต บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมลทุกครั้ง ท่ีมีการเติมน้ํามัน ควบคุมลง  

นามกํากับโดยผูไปราชการท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมรถ 

7. หามราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืน นําไปใช ท้ังในเวลา 

ราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมหรือไม  

เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

8. ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง  

โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 

9. เม่ือเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ พนักงานขับรถตองรีบรายงาน ผูบังคับบัญชา 

ตามลําดับทันที และบันทึกเปนหลักฐาน 

10. ขับรถดวยความเร็วไมเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

(นายกิติพัฒน  ลาชโรจน)  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

 
 


