
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
เรื่อง มาตรการป�องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

------------------------------------------------ 
ด�วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2561 

มาตรา 128 ห�ามมิให�เจ�าพนักงานของรัฐผู�ใดรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป5นเงิน ได�จาก
ผู�ใด นอกเหนือจากทรัพย-สินหรือประโยชน-อันควรได�ตามกฎหมาย กฎ หรือข�อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ-และ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือ ข�อ 6 ท่ีกําหนดให�
ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน-ท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีและไม�กระทําการอันเป5นการ
ขัดกันระหว�างประโยชน-ส�วนตัวและประโยชน-ส�วนรวม 

 ดังนั้น เพ่ือเป5นการส�งเสริมให�หน�วยงานสามารถป�องกันการทุจริตในเรื่องการรับสินบนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอประกาศมาตรการป�องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี้ 

 1. มาตรการป�องกันการรับสินบนการให%และรับของขวัญแก(ราชการช้ันผู%ใหญ(หรือผู%บังคับบัญชา  
ในโอกาสต(างๆ มีดังนี้  

 1.1 เจ�าหน�าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต�องไม�รับ ถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน-อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย-สินอันควรได�ตามกฎหมาย เว�นแต�การรับของขวัญหรือประโยชน-อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ได�แก� 

 1.1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน-อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให�โดยเสน�หาตามจํานวนท่ีเหมาะสม
ตามฐานานุรูป 

 1.1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน-อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�ญาติมีราคาหรือมูลค�า   
ในการรับจากแต�ละบุคคล แต�ละโอกาสไม�เกิน 3,000 บาท 

 1.1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน-อ่ืนใดท่ีการให�นั้นเป5นการให�ในลักษณะให�กับบุคคลท่ัวไป 
 1.2 ห�ามเจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให�ของขวัญแก�ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว

ของผู�บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมท่ีมีการให�ของขวัญแก�กัน โดยการให�ของขวัญตามประเพณี
นิยมนั้น เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะให�ของขวัญหรือประโยชน-อ่ืนใดท่ีมีมูลค�าเกิน 3,000 บาท มิได� 

 1.3 ห�ามเจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยินยอมหรือรู�เห็นเป5นใจให�บุคคลในครบครัวของตน
รับของขวัญหรือผลประโยชน-อ่ืนจากผู�เก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตน และของขวัญชิ้นนั้นมีราคา
หรือมูลค�าเกิน 3,000 บาท 

 1.4 ควรใช�บัตรอวยพร บัตรแสดงความยินดี บัตร ส.ค.ส หรือ การลงนามในสมุดอวยพร 
แทนการให�ของขวัญเพ่ือเป5นการป�องกันการฝGาฝHนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน-ในการปลุกฝIงเรื่อง       
ความพอเพียงแก�เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 
 
 
 

2. มาตรการ... 



 

2. มาตรการป�องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ(ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข%าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560   ห�ามหน�วยบริการหรือหน�วยงานทําการ
  2.1 ห�ามเจ�าหน�าท่ีหรือหน�วยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทําการจัดซ้ือ ทําการหารายได�
ในลักษณะผลประโยชน-ต�างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ-มิใช�ยาเข�ากองทุนเงิน
สวัสดิการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 2.2 ให�เจ�าหน�าท่ีหรือหน�วยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว�าด�วยเกณฑ-จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส�งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ-ท่ีมิใช�ยา          
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

3 มาตรการป�องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ%าง มีมาตรการกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย�างเคร�งครัด 
 3.2 คํานึงถึงประโยชน-ของหน�วยงานและส�วนรวมเป5นสําคัญ และคํานึงถึงความถูกต�อง

ยุติธรรมและความสมเหตุสมเหตุประกอบด�วย 
 3.3 เจ�าหน�าท่ีทุกคนต�องวางตัวเป5นกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
 3.4 ไม�นําความสัมพันธ-ส�วนตัวมาประกอบการใช�ดุลพินิจในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 3.5 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยจิตสํานึกและความโปร�งใสให�ผู�มีส�วนได�เสียตรวจสอบได� 
 3.6 ดําเนินการให�มีการใช�จ�ายเงินหรือทรัพย-สินของหน�วยงานอย�างประหยัด คุ�มค�าเกิด

ประโยชน-สูดสุด 
 3.7 ไม�เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อ่ืนใด ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมจากผู�ขาย 

ผู�รับจ�าง หรือผู�มีส�วนเก่ียวข�องท่ีมีความสัมพันธ-กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุ เพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนโดยมิชอบ 
 3.8 ไม�ให�หรือเปKดเผยข�อมูลภายในของหน�วยงานท่ีเป5นการเอ้ือประโยชน-ต�อฝGายหนึ่ง ฝGายใด 

หรือพวกพ�องของตน 
 3.9 ปฏิบัติต�อผู�ขาย ผู�รับจ�าง ผู�มีส�วนเก่ียวข�องท่ีมีความสัมพันธ-กับทางราชการเก่ียวกับการ

พัสดุ หรือผู�รับร�องเรียน/ร�องทุกข- ด�วยความเป5นธรรม และไม�เป5นปฏิปIกษ-ต�อการแข�งขันอย�างเสรีและเป5นธรรม 
 3.10 ผู�บังคับบัญชาด�านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กํากับติดตามและกําชับให�

ผู�ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามระเบียบอย�างเคร�งครัด กรณีพบว�าการประพฤติปฏิบัติไม�เป5นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข�องให�รายงานผู�อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันที    
เพ่ือพิจารณาแก�ไข ยกเว�น หรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดความถูกต�องและเป5นธรรม 

 3.11 หากผู�บังคับบัญชาด�านพัสดุ เห็นว�ามีการทุจริตหรือกล�าวหาว�ามีการรับสินบนให�      
รีบดําเนินการรวบรวมข�อเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอต�อผู�อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามข้ันตอนในคู�มือ
แนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต           
เพ่ือดําเนินการสอบสวนข�อเท็จจริงหรือดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว 

4. มาตรการป�องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย6สินบริจาค  
 4.1 เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะต�องไม�เรียกร�อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน-

ส�วนตน ประโยชน-ของหน�วยงาน หรือประโยชน-ของผู�เก่ียวข�องกับหน�วยงาน 
 4.2 เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต�องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับ

การเรียน รับ หรือยอมจะรับสินบนไม�ว�างทางตรงหรือทางอ�อม 
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 4.3 เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะต�องไม�เสนอว�าจะทําให� สัญญาว�าจะทําให� หรือรับสินบน
จากเจ�าหน�าท่ีภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงค-เพ่ือจูงใจให�กระทําการ ไม�กระทําการหรือประวิง
การกระทําอันมิชอบด�วยหน�าท่ีและกฎหมาย 

 4.4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต�องคํานึงถึงความเป5นธรรม และปกป�องเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิเสธการ 
เรียก รับ ยอมจะรับสินบน โดยไม�ดําเนินการด�านลบต�อเจ�าหน�าท่ีผู�นั้น 

 4.5 เม่ือผู�ใดพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข�ายเป5นการเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน ต�องรายงาน
ผู�บังคับบัญชาหรือตามช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนทุจริตทันที 

 4.6 กรณี การเรี่ยไรของหน�วยงาน ให�เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยึดถือ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการเรี่ยไรเงินของหน�วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 โดยเคร�งครัด 

5. มาตรการป�องกันการทุจริตและแก%ไขการกระทําผิดวินัยของเจ%าหน%าท่ีรัฐในสังกัด 
    ให�ดําเนินการไปตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561        

เรื่องมาตรการป�องกันการทุจริตและแก�ไขการกระทําผิดทางวินัยของเจ�าหน�าท่ี (ถือมาตรการเดิม) 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  14  กุมภาพันธ-   พ.ศ.  2563 
  
      
                                                              เฉลิมพงษ-   
      (นายเฉลิมพงษ-  สุคนธผล) 
                                                ผู�อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
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กรอบแนวทางการป�องกนัการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 

ผู�รับผิดชอบ ลักษณะ/ประเภท 
กรอบแนวทางในการป�องกัน 

การรับสินบน 
วิธีการดําเนินการและการ

กํากับติดตาม 
ผู�บริหาร 
ข�าราชการและ 
บุคลากร        
ในหน�วยงาน 

การให�และการรับ
ของขวัญแก�ข�าราชการ
ชั้นผู�ใหญ�หรือ
ผู�บังคับบัญชา           
ในเทศกาลต�างๆ 

1. การแสดงความยินดีหรือ
ปรารถนาดีให�ใช�บัตรอวยพร 
หรือลงนามในสมุดอวยพรแทน 
2. การให�และรับของขวัญตาม
ประเพณีนิยม ให�รับ/ให�ของขวัญ
ตามสมควรแก�เหตุการณ-มูลค�า
ไม�เกิน 3,000 บาท 

1. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการให�
และการรับของขวัญแก�
ข�าราชการชั้นผู�ใหญ�หรือ
ผู�บังคับบัญชาในเทศกาล    
ปSใหม� 
2. ประชาสัมพันธ-ให�ทราบ
และถือปฏิบัติ 

 การรับสินบน            
ในกระบวนการเบิกจ�ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข�าราชการ 

1. ห�ามไม�ให�จัดซ้ือยา           
ในลักษณะทําการหารายได�    
ในลักษณะผลประโยชน- ต�างๆ
ตอบแทนทุกประเภทจาก     
บริษัทยา เข�ากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล 
2. ทําการจัดซ้ือต�องคํานึงถึง
ปIจจัยด�านต�นทุน (cost) 
มาตรฐาน (standard) 
ระยะเวลาในการส�งมอบ(time) 
การให�บริการ (service) และ
ราคา (price) ประกอบการ
ตัดสินใจ 
3. แพทย-ผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับ
การสั่งจ�ายยา สั่งยาอย�างไม�
เหมาะสม ไม�จ�ายยาท่ีมี       
ราคาแพงโดยไม�จําเป5น 
4. ตรวจสอบกลุ�มผู�ใช�สิทธิ      
มีพฤติกรรมการใช�สิทธิอย�าง    
ไม�เหมาะสม เช�น “พฤติกรรม     
ช�อปปKbงยา”  
 
 
 
 
 

1. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว�าด�วยเกณฑ-
จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหา 
และส�งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ-ท่ีมิใช�ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข    
พ.ศ. 2557 
2. จัดระบบควบคุมภายใน 



 

 การรับสินบน           
ในกระบวนการ       
จัดซ้ือจัดจ�าง 

1. ห�ามรับทรัพย-สินหรือ
ประโยชน-อ่ืนใดเป5นการต�างๆ
ตอบแทนจากการจัดซ้ือจัดจ�าง
ของหน�วยงาน 
2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง     
ทุกกรณีด�วยความโปร�งใส
ตรวจสอบได� 
3. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง   
ด�วยความซ่ือสัตย- สุจริต       
ไม�มีผลประโยชน-แอบแฝง 

1. ประชาสัมพันธ-งาน  
จัดซ้ือจัดจ�างผ�านช�องทาง
ต�างๆท่ีเก่ียวข�อง 
2. จัดทําหนังสือประกาศ
เจตนารมณ-และแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ 

 การรับสินบนประเด็น
การเงินบริจาคและ
ทรัพย-สินบริจาค 

1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว�าด�วยเงินบริจาค
หรือทรัพย-สินบริจาคของหน�วย
ราชการ พ.ศ. 2561 

รายงานเงินบริจาคหรือ
ทรัพย-สินบริจาคให�
หน�วยงานในระดับข้ึนไป
ทราบ 

 การทุจริตและแก�ไข   
การกระทําผิดวินัย    
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 

บุคลากรต�องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายต�างๆ ดังนี้  
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
2. หลักเกณฑ- วิธีการ และ
เง่ือนไขการจ�ายค�าตอบแทน
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงาน          
ให�หน�วยบริการ แนบท�าย
ข�อบังคับกระทรวงสาธารณสุข         
ฉบับท่ี 5, 8, 10, 11 ,12  
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝeกอบรม
และการจัดงาน พ.ศ. 2549 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
4.พระราชบัญญัติการ       
จัดซ้ือจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ. ศ. 2560  

1. แจ�งเวียนให�ทราบและ
ถือปฏิบัติ  
2. ฝeก อบรม ให�ความรู�  

 


