ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
-----------------------------------------------ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อื่นใดอันอาจคํานวณเป5นเงิน ไดจาก
ผูใด นอกเหนือจากทรัพย-สินหรือประโยชน-อันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ-และ
จํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือ ขอ 6 ที่กําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชน-ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเป5นการ
ขัดกันระหวางประโยชน-สวนตัวและประโยชน-สวนรวม
ดังนั้น เพื่อเป5นการสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันการทุจริตในเรื่องการรับสินบนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี้
1. มาตรการปองกันการรับสินบนการให%และรับของขวัญแก(ราชการชั้นผู%ใหญ(หรือผู%บังคับบัญชา
ในโอกาสต(างๆ มีดังนี้
1.1 เจาหนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ ต ตองไมรั บ ถามนํ าถึ งการรับของขวัญหรื อประโยชน-อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย-สินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชน-อื่นใดโดยธรรมจรรยา ไดแก
1.1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน-อื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
1.1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน-อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา
ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
1.1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน-อื่นใดที่การใหนั้นเป5นการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
1.2 หามเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว
ของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามประเพณี
นิยมนั้น เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะใหของขวัญหรือประโยชน-อื่นใดที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได
1.3 หามเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยินยอมหรือรูเห็นเป5นใจใหบุคคลในครบครัวของตน
รับของขวัญหรือผลประโยชน-อื่นจากผูเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน และของขวัญชิ้นนั้นมีราคา
หรือมูลคาเกิน 3,000 บาท
1.4 ควรใชบัตรอวยพร บัตรแสดงความยินดี บัตร ส.ค.ส หรือ การลงนามในสมุดอวยพร
แทนการใหของขวั ญ เพื่ อ เป5 น การปองกั น การฝG า ฝH น กฎระเบี ย บ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ประโยชน- ใ นการปลุ ก ฝI ง เรื่ อ ง
ความพอเพียงแกเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2. มาตรการ...

-22. มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ(ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข%าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 หามหนวยบริการหรือหนวยงานทําการ
2.1 หามเจาหนาที่หรือหนวยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทําการจัดซื้อ ทําการหารายได
ในลั กษณะผลประโยชน- ต างตอบแทนทุ กประเภทจากบริ ษัทยาหรือบริ ษัทเวชภัณฑ- มิใชยาเขากองทุ น เงิ น
สวัสดิการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2.2 ใหเจาหนาที่หรือหนวยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข วาดวยเกณฑ- จ ริ ย ธรรมการจั ด ซื้ อ จั ด หาและการสงเสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ- ที่ มิ ใ ชยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
3 มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ%าง มีมาตรการกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
3.1 ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด
3.2 คํ า นึงถึ งประโยชน-ของหนวยงานและสวนรวมเป5 นสํ า คัญ และคํ านึ งถึงความถูกตอง
ยุติธรรมและความสมเหตุสมเหตุประกอบดวย
3.3 เจาหนาที่ทุกคนตองวางตัวเป5นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
3.4 ไมนําความสัมพันธ-สวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่
3.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและความโปรงใสใหผูมีสวนไดเสียตรวจสอบได
3.6 ดํา เนิ นการใหมีการใชจายเงิน หรื อทรั พย- สิน ของหนวยงานอยางประหยัด คุ มคาเกิ ด
ประโยชน-สูดสุด
3.7 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อื่นใด ไมวาทางตรงหรือทางออมจากผูขาย
ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่มีความสัมพันธ-กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
3.8 ไมใหหรือเปKดเผยขอมูลภายในของหนวยงานที่เป5นการเอื้อประโยชน-ตอฝGายหนึ่ง ฝGายใด
หรือพวกพองของตน
3.9 ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีความสัมพันธ-กับทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ หรือผูรับรองเรียน/รองทุกข- ดวยความเป5นธรรม และไมเป5นปฏิปIกษ-ตอการแขงขันอยางเสรีและเป5นธรรม
3.10 ผู บั ง คั บ บั ญ ชาดานพั ส ดุ พึ ง ควบคุ ม ตรวจสอบ ดู แ ล กํ า กั บ ติ ด ตามและกํ า ชั บ ให
ผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวาการประพฤติปฏิบัติไมเป5นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวของใหรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันที
เพื่อพิจารณาแกไข ยกเวน หรือดําเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความถูกตองและเป5นธรรม
3.11 หากผู บั งคั บ บั ญ ชาดานพั ส ดุ เห็ น วามี การทุ จ ริ ต หรื อ กลาวหาวามี ก ารรั บ สิ น บนให
รีบดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามขั้นตอนในคูมือ
แนวทางปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการจั ดการเรื่ องรองเรี ยนการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบโรงพยาบาลวชิ ระภู เก็ ต
เพื่อดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว
4. มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย6สินบริจาค
4.1 เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะตองไมเรียกรอง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชนสวนตน ประโยชน-ของหนวยงาน หรือประโยชน-ของผูเกี่ยวของกับหนวยงาน
4.2 เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตองปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับ
การเรียน รับ หรือยอมจะรับสินบนไมวางทางตรงหรือทางออม

4.3 เจาหนาที่...

-34.3 เจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวาจะทําให หรือรับสินบน
จากเจาหนาที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค-เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือประวิง
การกระทําอันมิชอบดวยหนาที่และกฎหมาย
4.4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตองคํานึงถึงความเป5นธรรม และปกปองเจาหนาที่ที่ปฏิเสธการ
เรียก รับ ยอมจะรับสินบน โดยไมดําเนินการดานลบตอเจาหนาที่ผูนั้น
4.5 เมื่อผูใดพบเห็นการกระทําที่เขาขายเป5นการเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน ตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาหรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียนทุจริตทันที
4.6 กรณี การเรี่ยไรของหนวยงาน ใหเจาหนาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยึดถือ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรเงินของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 โดยเครงครัด
5. มาตรการปองกันการทุจริตและแก%ไขการกระทําผิดวินัยของเจ%าหน%าที่รัฐในสังกัด
ใหดํ า เนิ น การไปตามประกาศโรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561
เรื่องมาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดทางวินัยของเจาหนาที่ (ถือมาตรการเดิม)

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ- พ.ศ. 2563
เฉลิมพงษ(นายเฉลิมพงษ- สุคนธผล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กรอบแนวทางการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร
ขาราชการและ
บุคลากร
ในหนวยงาน

ลักษณะ/ประเภท
การใหและการรับ
ของขวัญแกขาราชการ
ชั้นผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชา
ในเทศกาลตางๆ

การรับสินบน
ในกระบวนการเบิกจายยา
ตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ

กรอบแนวทางในการปองกัน
การรับสินบน
1. การแสดงความยินดีหรือ
ปรารถนาดีใหใชบัตรอวยพร
หรือลงนามในสมุดอวยพรแทน
2. การใหและรับของขวัญตาม
ประเพณีนิยม ใหรับ/ใหของขวัญ
ตามสมควรแกเหตุการณ-มูลคา
ไมเกิน 3,000 บาท
1. หามไมใหจัดซื้อยา
ในลักษณะทําการหารายได
ในลักษณะผลประโยชน- ตางๆ
ตอบแทนทุกประเภทจาก
บริษัทยา เขากองทุนสวัสดิการ
สถานพยาบาล
2. ทําการจัดซื้อตองคํานึงถึง
ปIจจัยดานตนทุน (cost)
มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการสงมอบ(time)
การใหบริการ (service) และ
ราคา (price) ประกอบการ
ตัดสินใจ
3. แพทย-ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การสั่งจายยา สั่งยาอยางไม
เหมาะสม ไมจายยาที่มี
ราคาแพงโดยไมจําเป5น
4. ตรวจสอบกลุมผูใชสิทธิ
มีพฤติกรรมการใชสิทธิอยาง
ไมเหมาะสม เชน “พฤติกรรม
ชอปปKbงยา”

วิธีการดําเนินการและการ
กํากับติดตาม
1. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการให
และการรับของขวัญแก
ขาราชการชั้นผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาล
ปSใหม
2. ประชาสัมพันธ-ใหทราบ
และถือปฏิบัติ
1. ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ-ที่มิใชยาของ
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2557
2. จัดระบบควบคุมภายใน

การรับสินบน
ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง

การรับสินบนประเด็น
การเงินบริจาคและ
ทรัพย-สินบริจาค
การทุจริตและแกไข
การกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาที่รัฐ

1. หามรับทรัพย-สินหรือ
ประโยชน-อื่นใดเป5นการตางๆ
ตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงาน
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ทุกกรณีดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยความซื่อสัตย- สุจริต
ไมมีผลประโยชน-แอบแฝง
1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยเงินบริจาค
หรือทรัพย-สินบริจาคของหนวย
ราชการ พ.ศ. 2561
บุคลากรตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายตางๆ ดังนี้
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักเกณฑ- วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหหนวยบริการ แนบทาย
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 5, 8, 10, 11 ,12
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝeกอบรม
และการจัดงาน พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ. ศ. 2560

1. ประชาสัมพันธ-งาน
จัดซื้อจัดจางผานชองทาง
ตางๆที่เกี่ยวของ
2. จัดทําหนังสือประกาศ
เจตนารมณ-และแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ

รายงานเงินบริจาคหรือ
ทรัพย-สินบริจาคให
หนวยงานในระดับขึ้นไป
ทราบ
1. แจงเวียนใหทราบและ
ถือปฏิบัติ
2. ฝeก อบรม ใหความรู

