มาตรการปองกันการ
รับสินบน

โรงพยาบาลวังโปง
อําเภอวังโปง
จังหวัดเพชรบูรณ

มาตรการปองกันการรับสินบน
ของโรงพยาบาลวังโปง

***********************************

หลักการและเหตุผล
ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ
เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององคกร
การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้นได มีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ
เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาที่ของรัฐละเลย
หรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผูนั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของภาครัฐได
โรงพยาบาลวังโปง ตระหนักและมีความมุงมั่น ที่จะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนวปฏิบัติใน
การปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาที่การเอื้อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น การแสวงหาผลประโยชน
รวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐใหถูกตอง ตามทีก่ ฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด โดยใหผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด ถือปฏิบัติในการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย
กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
๑. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศของโรงพยาบาลวังโปง
เรื่อง กรอบแนวทาง : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
อยางเครงครัด
๒. หามเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด
นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปราชการคาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปน
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้
๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ
จากปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ
ในความเปนญาติเชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น
การรับทรัพยสินฯ ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได
ประกอบกับการรับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได
ในจํานวนเทาไร จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมี
มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคา
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป ดวย
๔. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได
๕. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให
ของขวัญเพื่อเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัด
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ

๗. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาที่
ของรัฐผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกร
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัย
วามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว
ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณี ที่ไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใด แนบทายมาตรการนี้
๘. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบริจาค ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อยางเครงครัด
๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนได รวมถึงการ
แจงเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ
อาทิ ชวงเทศกาลปใหม เปนตน
๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก
ในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น
การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุม
การปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม
ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจงเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทํา
โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน
๖. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง
ดําเนินการทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
๗. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษ

ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่
ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก
การปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการจัดการขอรองเรียน
๑. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส
๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง
๒) ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข ๐๕๖-758224-6 หรือโทรศัพทสายตรงถึง
นายศุภสิทธิ์ สุขี ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง หมายเลขโทรศัพท ๐6๑-6849898 หรือกลุมงาน
ประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย ทางโทรศัพท 056-758224-6 ตอ 153 หรือสายตรง
นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี หมายเลขโทรศัพท 081-8879365
๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจา โดยตรงที่โรงพยาบาล
วังโปง หรือกลุมงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย
๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
เลขที่ ๑1๖ หมูที่ ๑3 ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๒4๐
๕) การรองเรียนผานตูรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ของโรงพยาบาลวังโปง
๖) การรองเรียนผาน Website http//www.wangponghospital.com
หมายเหตุ : ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ
กระบวนการหากไมมีการดําเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น
หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก
๑) ศูนยดํารงธรรมอําเภอวังโปง ตั้งอยูที่วาการอําเภอวังโปง
๒) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ
๒. กระบวนการแกไขปญหา
สํานักงาน จะตรวจสอบขอเท็จจริง อยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไข
ปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน
๓. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน
๑) การพิจารณาขอรองเรียน ใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเกี่ยวของตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น
ผูใหขอมูลและผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวา
เปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น

การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและที่อยูผูรอง หากไมปกปดชื่อที่อยูของ
ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจ
สั่งการตามสมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมเปนธรรม ที่อาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ
ผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุ
ในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงาน
ผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ
๒) เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ที่กระทบตอหนาที่
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกันมิให
ผูรอง พยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน
๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางาน
หรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม
๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง
๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา
๑) ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด
ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น
๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน
การติดตามประเมินผล
ใหงานวินัยและนิติการของหนวยงานในสังกัด จัดทําขอมูลสถิติ การการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด พรอมทั้งปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
ทราบ ทุกไตรมาส
หนวยงานและผูรับผิดชอบ
โรงพยาบาลวังโปง มอบหมายใหนางสาวเจญจิรา ตั้งวัฒนาสิน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
เปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ และมอบหมายใหนางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูรับผิดชอบงานนิติการ งานการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน ตามมาตรการ
ปองกันการรับสินบนและรายงานขอมูลใหผูอํานวยการโรงพยาบาล ทราบ

ภาคผนวก

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขาพเจา......................................................นามสกุล..................................................................
ตําแหนง............................................................ที่ทํางาน...........................................................
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกินกวาสามพันบาท
วันที่ไดรับ

รายละเอียด

ไดรับจาก

มูลคา
โดยประมาณ

โอกาส
ในการรับ

รับในนาม
หนวยงาน
บุคคล

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
ตําแหนง...............................................................
วันที่................../......................./...............
..............................................................................................................................................................................
(สําหรับผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ : ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
ตามที่ไดรับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามรายละเอียดขางตนนั้น ขอให
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล
เห็นควรใหสงคืนผูให
แจง สสจ.เพชรบบูรณ
อื่นๆ .....................................................
ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา
(นายศุภสิทธิ์ สุขี)
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
หมายเหตุ : ใหสงแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดใหโรงพยาบาลวังโปง
กลุมงานบริหารทัว่ ไป โรงพยาบาลวังโปง ทุกครั้งที่มกี ารรายงาน

