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

หลักการและเหตุผล 
ดวยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ 

เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยง
เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและ
ภาพลักษณขององคกร 

การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินไดเม่ือการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนั้นได มีกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ      
แหงกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาท่ีของรัฐรับได และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา     
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะเรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินน้ําใจ 
เจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดดวย หากเจาหนาท่ีของรัฐละเลย 
หรือไมสามารถแยกแยะไดวาการรับทรัพยสินนั้น เปนเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาท่ีผูนั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสินนั้นดวย แตถาเจาหนาท่ีของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจําแนกในเรื่องหลักเกณฑของการรับทรัพยสินไดแลว ก็จะสามารถปองกันไมใหมีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตลอดจนปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของภาครัฐได 

โรงพยาบาลวังโปง ตระหนักและมีความมุงม่ัน     ท่ีจะปฏิบัติงานใหโปรงใส ยึดม่ันใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการรับสินบน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติใน
การปองกันการรับสินบน การใชอํานาจหนาท่ีการเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน การแสวงหาผลประโยชน
รวมกันกับองคกรธุรกิจเอกชน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐใหถูกตอง ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกําหนด โดยใหผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด    ถือปฏิบัติในการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรการปองกันการรับสินบน ดังตอไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ การเรี่ยไร  

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน  
หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

 
“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง       

การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
เจาหนาท่ีของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไดตอเม่ือมีกฎหมาย     

กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ    



การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 

๑. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศของโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง กรอบแนวทาง : กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒       
อยางเครงครัด 

๒. หามเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 
นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ    
ตามกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      
ไปราชการคาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการจัดใหท้ังในรูปแบบเปน
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึงคา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารหรือคาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ        
จากปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ปา นา อา หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของชั้นตางๆ         
ในความเปนญาติเชนเดียวกันกับท่ีไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น       
การรับทรัพยสินฯ ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนิติบุคคลได 
ประกอบกับการรับทรัพยสินจากญาติ เจาหนาท่ีของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได
ในจํานวนเทาไร จึงข้ึนอยูกับความสามารถในการใหของญาติท่ีเปนผูใหทรัพยสินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติเนื่องในโอกาสตางๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เทานั้น และตองมี
มูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 
๒.๓ การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ อาทิ พาไปรับประทาน

อาหาร มอบบัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและของขวัญนั้นตองมีมูลคา 
ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
๓. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ ๑ ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการ

เปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป ดวย 
๔. หามเจาหนาท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกัน โดยการใหของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได 

๕. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ 
ประโยชนอ่ืนใดท่ีใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให 
ของขวัญเพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัด
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ 



๗. ในกรณีท่ีเปนการรับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซ่ึงในการรับนี้เจาหนาท่ี
ของรัฐผูรับฯ จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา  
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกร
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัย 
วามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว 
ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณี ท่ีไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือ
ประโยชนฯ ใหกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว การแจงใหเปนไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด แนบทายมาตรการนี้ 
                    ๘. ใหเจาหนาท่ีในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบริจาค ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อยางเครงครัด 

๙. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด 

กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการรับสินบน 
๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจและสินบนได รวมถึงการ
แจงเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ชวงเทศกาลปใหม  เปนตน 

๒. สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึก   
ในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมท้ังจัดใหมีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 
การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ครอบคลุม      
การปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีแจงเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับ หรือการใหสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิเสธตอการกระทํา   
โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ตามท่ีกําหนดไวในกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

๖. การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ       
ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น เปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง
ดําเนินการทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

๗. เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีเปนการฝาฝนการรับทรัพยสินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตองรับโทษ



ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
    ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาท่ีของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ

ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี มีโทษจําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๒๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๘. เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก  
การปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปน การเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

 ๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับ    การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
  ๑. ชองทางการรองเรียน/การรับแจงเบาะแส 

๑) แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท/โทรสารหมายเลข ๐๕๖-758224-6 หรอืโทรศัพทสายตรงถึง 

นายศุภสิทธิ์   สุขี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  หมายเลขโทรศัพท ๐6๑-6849898 หรือกลุมงาน
ประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย ทางโทรศัพท 056-758224-6 ตอ 153 หรือสายตรง 
นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี  หมายเลขโทรศัพท 081-8879365 

๓) การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจา โดยตรงท่ีโรงพยาบาล
วังโปง   หรือกลุมงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย 

 ๔) การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
เลขท่ี ๑1๖ หมูท่ี ๑3 ตําบลวังโปง   อําเภอวังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๒4๐ 

๕) การรองเรียนผานตูรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ของโรงพยาบาลวังโปง 
๖) การรองเรียนผาน Website  http//www.wangponghospital.com 

หมายเหตุ : ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ
กระบวนการหากไมมีการดําเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 

หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 
๑) ศูนยดํารงธรรมอําเภอวังโปง ตั้งอยูท่ีวาการอําเภอวังโปง 
๒) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ 

๒. กระบวนการแกไขปญหา 
สํานักงาน จะตรวจสอบขอเท็จจริง    อยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไข

ปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน  
๓. มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 

๑) การพิจารณาขอรองเรียน ใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเก่ียวของตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น    
ผูใหขอมูลและผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวา   
เปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  



การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและท่ีอยูผูรอง หากไมปกปดชื่อท่ีอยูของ   
ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจ
สั่งการตามสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมเปนธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ  
ผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองท้ังฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุ
ในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงาน   
ผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 

๒) เม่ือมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ี
การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน การแยกสถานท่ีทํางานเพ่ือปองกันมิให   
ผูรอง พยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองและพยาน 

 
 
๓) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทํางาน     

หรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ     
ตามความเหมาะสม 

๔) ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
๔. มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

๑) ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด          
ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิ             
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ใหงานวินัยและนิติการของหนวยงานในสังกัด จัดทําขอมูลสถิติ การการรับของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใด พรอมท้ังปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
ทราบ ทุกไตรมาส 

หนวยงานและผูรับผิดชอบ 
โรงพยาบาลวังโปง มอบหมายใหนางสาวเจญจิรา  ตั้งวัฒนาสิน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

เปนผูรับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ และมอบหมายใหนางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูรับผิดชอบงานนิติการ งานการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน   ตามมาตรการ
ปองกันการรับสินบนและรายงานขอมูลใหผูอํานวยการโรงพยาบาล ทราบ 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ขาพเจา......................................................นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง............................................................ท่ีทํางาน........................................................... 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกินกวาสามพันบาท 
 
วันท่ีไดรับ รายละเอียด ไดรับจาก มูลคา โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หนวยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน 
ตําแหนง............................................................... 

วันท่ี................../......................./............... 
.............................................................................................................................................................................. 
(สําหรับผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ : ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ตามท่ีไดรับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามรายละเอียดขางตนนั้น ขอให
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล 
เห็นควรใหสงคืนผูให 
แจง สสจ.เพชรบบูรณ 
อ่ืนๆ ..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา 
                                                                                   (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
                                                                     นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
หมายเหตุ : ใหสงแบบรายงานการรับของขวญัหรือประโยชนอื่นใดใหโรงพยาบาลวังโปง 
กลุมงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลวังโปง ทุกคร้ังที่มีการรายงาน 


