
 
            

 

 

 

         “การทุจรติ” เป็นภยัร้ายแรงสําคญัที่ทําลายความมัน่คงของชาติ รฐับาลจงึมนีโยบายว่าจะสร้าง

มาตรฐานดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐั พรอ้มทัง้พฒันา

ความโปร่งใสในการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาครฐั เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วย

กระบวนการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน รวมถงึการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

ตลอดจนสนบัสนุนการสรา้งค่านิยมของสงัคมใหย้ดึมัน่ในความซื่อสตัยส์ุจรติและถูกตอ้งชอบธรรม  

ความหมายเก่ียวกบัการทจุริต  

          คาํว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถงึ “เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวร

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น” 

 คําว่า “ทุจริตต่อหน้าท่ี”ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถงึ “การปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดใน

ตาํแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้ ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีตาํแหน่งหรือหน้าท่ี

ทัง้ท่ีตนมิได้มีตาํแหน่งหรือหน้าท่ีนัน้ หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหน้าท่ี ทัง้น้ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์

ท่ีมิควรได้โดยชอบสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น”     

รปูแบบการทุจริต  

          การทุจรติในวงราชการมหีลายรปูแบบ เช่น 

          1. ฝา่ฝืน หลกีเลีย่ง หรอืบดิเบอืนระเบยีบแบบแผน หรอืกฎขอ้บงัคบั 

          2. จงูใจ เรยีกรอ้ง บงัคบั ขม่ขู ่หน่วงเหน่ียว กลัน่แกลง้ หรอืหาประโยชน์ใส่ตน/พวก 

          3. การสมยอม รูเ้หน็เป็นใจ เพกิเฉย ละเวน้การกระทาํในการทีต่อ้งปฏบิตั ิหรอืรบัผดิชอบ 

              ตามหน้าที ่

         4. ยกัยอก เบยีดบงัซึง่ทรพัยส์นิของราชการ 

         5. ปลอมแปลง/กระทาํใด ๆ อนัเป็นเทจ็ 

         6. มผีลประโยชน์รว่มในกจิการบางประเภททีส่ามารถใชอ้ํานาจหน้าทีข่องตนบนัดาลประโยชน์ได ้

           มลูเหตกุารทุจริต  

         การทุจรติในวงราชการมมีลูเหตุหลายประการ เช่น 

    1. เจา้หน้าทีข่าดคุณธรรมและจรยิธรรม 

    2. ขาดกลไกในการลงโทษและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

    3. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กํากบั ดแูล 

    4. เจา้หน้าทีไ่ดร้บัค่าตอบแทน/เงนิเดอืน ไมพ่อกบัการครองชพี  และมปีญัหาทางเศรษฐกจิ  

            หรอือบายมขุ 

         5. สภาพการทาํงานเปิดโอกาส เอือ้อํานวยต่อการกระทาํทุจรติ  กระบวนการปฏบิตังิานมช่ีองโหว่ 

 

 

 

  ความรูเ้กยีวกบัการทุจรติ   
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            สถานการณ์การทุจริต  

          องค์กรสากลอสิระที่ต่อต้านการคอรปัชัน่ทัว่โลก คอื Transparency (องค์กรเพื่อความโปร่งใส

นานาชาต)ิ ไดม้กีารจดัอนัดบัประเทศทัว่โลกทีม่กีารคอรปัชัน่มากทีสุ่ด พบว่าในปี 2552 ประเทศทีม่กีาร

คอรปัชัน่ หรอืใช้อํานาจในทางที่ผดิน้อยที่สุด 5 อนัดบัแรกได้แก่ 1.นิวซแีลนด์ 2.เดนมารค์ 3.สงิคโปร ์     

3.สวเีดน 5 สวสิเซอรแ์ลนด ์ สําหรบัประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที ่84  จาก 180 ประเทศทัว่โลก โดยคะแนน

เตม็ 10 ประเทศไทยมคีะแนน 3.4 จากรายงานขององคก์รดงักล่าวพบว่าประเทศไทย มกีารคอรปัชัน่ใน

ดา้นการเมอืงเป็นส่วนใหญ่ของการคอรปัชัน่ สําหรบักลุ่มประเทศในภูมภิาคเอเชยีที่มคีะแนนตํ่าที่สุดคอื 

พม่า 1.4 คะแนน  จากผลการจดัอนัดบัโดยทัว่ไปแสดงใหเ้หน็ว่าประเทศที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิใน

ระดบัสงูมกัจะมอีนัดบัทีด่กีว่าประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาทีน้่อยกว่า  

            แนวโน้มการทุจริตของประเทศไทย  

          คดีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไปยังคณะกรรมการ ป .ป .ช .  เ ช่น ทุจริตทําลาย

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ทุจรติการจดัทําบรกิารสาธารณะ ทุจรติการก่อสรา้งสถานทีร่าชการ 

ทุจรติการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั โดยมผีู้กระทําผดิ คอื ขา้ราชการ ลูกจา้ง พนักงานรฐัวสิาหกิจ 

และภาคเอกชน รวมทัง้ผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืงท้องถิน่ซึง่มปีรมิาณเพิม่มากขึน้  สําหรบัปญัหาการ

ทุจรติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบมากที่สุดขณะน้ี คือ การคอรปัชัน่เชงินโยบาย และ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยออกกฎหมายมารองรบัในลกัษณะถูกกฎหมายแต่ขดัผลประโยชน์สาธารณะ เช่น 

มกีารตัง้บรษิทัและเสนอโครงการเพื่อทําสญัญากบัตนเองซึ่งเป็นนักการเมอืง และจากการทําวจิยัเรื่อง

สถานการณ์การทุจรติในประเทศไทยของ ป.ป.ช. พบว่านักธุรกจิมกีารจ่ายเงนิ 1-2 % ของรายรบัจาก

ธุรกจิ เพื่อต้องการได้รบัใบอนุญาต การตดิต่อเสยีภาษี ความสะดวกสบายในการอนุมตัโิครงการ การ

ทุจรติทีส่งัคมไทยเผชญิอยู่ในขณะน้ีคอืการทุจรติเชงินโยบายหรอืผลประโยชน์ทบัซอ้น เป็นการคอรปัชัน่ 

ทีบ่างครัง้ถูกกฎหมายแต่ผดิหลกัประโยชน์ของสาธารณะและหลกัจรยิธรรม  

 

         แนวโน้มการทุจริตของสาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

       จากข้อมูลการลงโทษข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีทุจรติต่อหน้าที ่       

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2552 พบว่ามจีาํนวนผูถู้กลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ จาํนวน 37  

คน  (ปี 2550 =14 คน ปี 2551= 16 คน ปี 2552= 7 คน)  โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจา้หน้าทีข่องสถานีอนามยั

และโรงพยาบาลชุมชนทีป่ฏบิตังิานดา้นการเงนิ สาํหรบัความเสยีหายจากการทุจรติ ระหว่างปี 2549-2552 

เป็นเงนิจาํนวน 62,983,278.81 บาท และในปี 2552 จาํนวน 6,643,628.07 บาท  สําหรบัการลงโทษในปี 

2553 ขณะน้ีมจีํานวน 7 คน ซึ่งยงัมจีํานวนเท่ากับปีที่ผ่านมา สําหรบัหน่วยงานที่มกีารทุจรติมาก คือ 

สถานีอนามยั และโรงพยาบาลชุมชน และส่วนมากเป็นเจา้หน้าทีใ่นระดบั 4-6 โดยมพีฤตกิรรม เช่น                  

         1. เชค็/ใบถอนเงนิ มกีารลงนามโดยผูม้สีทิธเิบกิถอนหรอืลงนามในเชค็แต่ไมไ่ดก้รอกชื่อและจาํนวน

เงนิจากนัน้กม็กีารเตมิจาํนวนเงนิยกัยอกเงนิไป  หรอืมกีารเขยีนเชค็ผดิระเบยีบแลว้เตมิจาํนวนเงนิเพิม่ใน

ภายหลงัแลว้ยกัยอกเงนิไป มกีารแกไ้ขจาํนวนเงนิหรอืชื่อผูร้บัเงนิมกีารปลอมมอืผูม้อีํานาจลงนามเบกิถอน

หรอืลงนามในเชค็แลว้เบกิเงนิไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 
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        2. มกีารออกเชค็โดยไมไ่ดต้กลงกบัธนาคารใหโ้อนเงนิระหว่างบญัช ี

        3. ถอนเงนิราชการนําไปใชใ้นเรือ่งส่วนตวัโดยไม่มหีลกัฐานการใชจ้่ายในราชการ 

        4. รบัเงนิแลว้เขยีนใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบัและสาํเนาไมต่รงกนั แลว้ยกัยอกเงนิส่วนต่าง 

        5. ทาํหลกัฐานซือ้/จา้ง หรอืการอบรม ประชุม สมัมนา หรอืการเดนิทางไปราชการ เป็นเทจ็แลว้เบกิ

เงนินําไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

        6. เขยีนใบเสรจ็รบัเงนิเทจ็หรอืปลอมใบตรวจรบัพสัดุและการจา้งแลว้ดาํเนินการเบกิจา่ยเงนิ 

        7. รบัเงนิแลว้ไมนํ่าเขา้บญัชขีองทางราชการ 

        8. นําเอกสารเกีย่วกบัการเงนิทีเ่บกิจา่ยเงนิไปแลว้ นํามาหมนุเวยีนเบกิจ่ายซํ้าอกีครัง้ 

 

         การตรวจสอบและป้องกนัการทุจริต 

        1. มกีารส่งเสรมิ ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึก จรยิธรรมคุณธรรม และความซื่อสตัยส์ุจรติ 

        2. มกีารป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์และพฤตกิรรมทีอ่าจเป็นภยัต่อการทุจรติและประพฤตมิชิอบ            

            เช่น มกีารตรวจสอบภายใน หรอืควบคุมภายใน อยา่งเขม้งวดและจรงิจงั 

        3. มกีารจดัการกรณีมกีารทุจรติทีเ่กดิขึน้แล้ว เช่น มกีารสอบสวนลงโทษทัง้ทางอาญาและทางวนิัย

อยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม 

        4. มกีารประชาสมัพนัธร์าชการใสสะอาด เผยแพรใ่หค้วามรูเ้รือ่งการทุจรติและโทษทีจ่ะไดร้บั 

        5. มกีารสรา้งเครอืข่ายราชการใสสะอาด เฝ้าระวงัการทุจรติโดยเจา้หน้าทีข่องรฐัและภาคประชาชน

รว่มมอืกนั เช่น แจง้เบาะแสการทุจรติของเจา้หน้าทีใ่หท้าํการตรวจสอบ 

          ความผิดของผูท่ี้กระทาํการทุจริต 

 การทุจรติ นัน้ อาจทุจรติเป็นตวัเงนิหรอืเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้  ผู้ที่ทําความผดิจะต้องได้รบั

โทษทางอาญา เช่น มคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ดงัน้ี 

          มาตรา 147 บญัญตัวิ่า  "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซ้ือ ทาํ จดัการหรือรกัษาทรพัยใ์ด 

เบียดบงัทรพัย์นัน้เป็นของตน หรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรพัย์

นัน้เสีย ต้องระวางโทษจาํคกุตัง้แต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจาํคกุตลอดชีวิต และปรบัตัง้แต่สองพนับาท

ถึงส่ีหม่ืนบาท” 

          มาตรา 157 บญัญตัวิ่า  " ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ 

เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยทุจริต ต้อง

ระวางโทษจาํคกุตัง้แต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรบัตัง้แต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทัง้จาํ  

 ทัง้ปรบั” 

           สําหรบัความผิดทางวินัยของผู้ทุจรติ พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 

มาตรา 85(1) บญัญตัไิวว้่า “การปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยทุจริต” เป็น 

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” ความผดิวนิัยฐานทุจรติต่อหน้าที่ราชการ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตคิวรให้

ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึง่จะมผีลทาํใหผู้ถู้กลงโทษไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิบาํเหน็จบาํนาญ   
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         สาํหรบัความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงเกีย่วกบัการทุจรติดงักล่าว มอีงคป์ระกอบ 2 ประการ คอื 

 1. มีหน้าท่ีราชการท่ีจะต้องปฏิบติั หน้าที่ราชการ นัน้ อาจเกดิจากกฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่  

หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายกไ็ด ้

 2. ได้ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 

             การปฏบิตัหิน้าที่ราชการ หรอืการละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ราชการจะต้องเป็นกรณีที่จงใจหรอื

เจตนาที่จะไม่ปฏบิตัิหน้าที่ของตน ไม่ใช่เป็นเรื่องพลัง้เผลอ หลงลมื หรอืเข้าใจผดิ คําว่า “ โดยทุจริต” 

หมายถึง  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งการ

แสวงหาประโยชน์ดงักล่าวนัน้ อาจเป็นเงนิทอง สิง่ของ หรอืจะเป็นการไดร้บับรกิาร กไ็ด ้ทัง้น้ี โดยจะต้อง

เป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้หรอืไม่มสีทิธทิีจ่ะได้รบัโดยชอบธรรมหรอืชอบด้วยระเบยีบหรอืกฎหมาย ไม่ว่า

ตนเองหรอืผูอ้ื่นจะไดป้ระโยชน์ดงักล่าวกต็าม 

ตวัอย่างการลงโทษทางวินัยกรณีทุจริต 

           กรรมเพราะโกงเงินพระ 

          นางสาวกรรมสนอง เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี5 มหีน้าทีร่บั-จ่ายเงนิสดประจําวนัและจ่ายเงนิ

คนืใหแ้ก่ผูป้ว่ยและออกใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลตามสทิธต่ิางๆ ของโรงพยาบาล นางสาวกรรมสนอง 

ได้รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลจาก ผู้มารบับรกิาร ตามเอกสารเวชระเบยีนและตามใบเสรจ็รบัเงนิ (ต้นฉบบั) 

จาํนวน 4 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 8,400 บาท แต่เขยีนสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิ มจีาํนวนเงนิน้อยกว่าต้นฉบบัและนํา

เงนิส่งให้กบัโรงพยาบาล เป็นเงนิ 4,400 บาท และได้นําเงนิส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ส่วนตวั รวมจํานวน 

4,000 บาท เหตุที่ตรวจสอบพบการทุจรติดงักล่าวเพราะว่ามพีระภกิษุรูปหน่ึง ได้นําใบเสรจ็ขอรบัเงนิค่า

เลนสต์าเทยีมมาตดิต่อเพื่อจะขอเงนิคนื จาํนวน 4,000 บาท เน่ืองจากไม่ไดเ้ปลีย่นเลนสต์า เมื่อตรวจสอบก็

พบว่าสําเนาคู่ฉบบัของใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัดงักล่าว ระบุจํานวนเงนิเพยีง 2,000 บาท และเมื่อตรวจสอบ

ขอ้มลูยอ้นหลงัเทยีบกบัรายการค่ารกัษาพยาบาลตามเอกสารเวชระเบยีนคนไขใ้นกบัสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิ

แลว้พบว่าจาํนวนเงนิไมต่รงกนัอกี 3 ฉบบั  พฤตกิรรมของนางสาวกรรมสนอง ดงักล่าว เป็นการกระทําผดิ

วนิยัอยา่งรา้ยแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ  

     ย่ีสิบหกล้านเท่านัน้เอง 

         นางแสบ  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานการเงนิและบญัช ี6  มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบงานการเงนิ บญัช ีและ

จดัทําหลกัฐานการเบกิจ่าย รวมทัง้มอีํานาจลงนามเบกิถอนเงนิฝากธนาคาร ร่วมกบัผูบ้รหิารโรงพยาบาล  

ได้เบกิถอนเงนิในบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องโรงพยาบาล เพื่อนําฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนั เงนิบํารุง

ของโรงพยาบาล และไดม้อบฉนัทะใหน้างแสบ เป็นผูร้บัเงนิ แต่เมื่อ นางแสบ รบัเงนิจากธนาคารมาแลว้ก็

ไม่นําฝากเขา้บญัชกีระแสรายวนัเพื่อจะออกเชค็ แต่กลบัยกัยอกเงนิไปเป็นประโยชน์ส่วนตวั คอื บญัชี

ค่าใชจ้่ายพฒันาสถานบรกิารโรงพยาบาล 5% รวม 5 ครัง้ เป็นเงนิจาํนวน 2,233,000 บาท บญัชกีองทุน

พฒันาโรงพยาบาล 60% รวม 30 ครัง้ เป็นเงนิจาํนวน 13,696,063.03 บาท บญัชปีระกนัสงัคม รวม         

8 ครัง้ เป็นเงนิจาํนวน 4,953,162.09 บาท นอกจากน้ี นางแสบ ยงัไดย้กัยอกเงนิฝากธนาคารบญัชกีองทุน 

และมูลนิธิต่างๆของโรงพยาบาลอีก  สรุปรวมทัง้หมดจํานวน 13 บัญชี เป็นเงินจํานวนทัง้สิ้น 

26,344,148.88 บาท และนางแสบ ไดล้ะทิง้หน้าทีร่าชการไปโดยไม่กลบัมาปฏบิตัริาชการอกีเลย ต่อมาได้

ถูกตํารวจจบักุมดําเนินคด ี พฤติการณ์ของนางแสบ ดงักล่าว เป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง ลงโทษ     

ไล่ออกจากราชการ  
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          เอาเงินหลวงไปใช้หน้ีสหกรณ์ 

        นายเติม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5  ได้นําใบถอนเงนิไปให้นางซื่อ หวัหน้าสถานีอนามยั     

ลงลายมอืชื่อเพื่อถอนเงนิค่าเวรจาํนวน 4,000 บาท จากนัน้ กเ็ตมิจาํนวนเงนิเพิม่ลงไปอกีเป็นเงนิ 54,000 

บาท แล้วถอนเงนินําไปชําระหน้ีสนิส่วนตวั นอกจากน้ียงัไปบอกนายเชื่อ ให้ลงนามในใบถอนเงนิเปล่าๆ 

โดยบอกว่าจะนําไปเบกิถอนเงนิค่าเวร จากนัน้นายเตมิ กนํ็าใบถอนเงนิไปกรอกจาํนวนเงนิ 280,000 บาท  

แล้วถอนเงินนําไปชําระหน้ีเงินกู้สามญัของสหกรณ์ออมทรพัย์เพื่อที่จะขอใช้สิทธิกู้เงนิใหม่ในวงเงิน 

800,000 บาท พฤตกิรรมของนายเตมิ ดงักล่าว เป็นการกระทําผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง ลงโทษไล่ออกจาก

ราชการ  

            ใครป่วย 

          นายบุญม ีเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน 4  ได้เขยีนใบเสรจ็รบัเงนิของสถานีอนามยั (ต้นฉบบั) 

จาํนวน 9 ฉบบั ว่าได้รบัเงนิค่ายาจากนางบุญน้อย มารดาของตนซึ่งเป็นเจา้หน้าที่สงักดักรมหน่ึง โดยที่

นางบุญน้อย ไมไ่ดม้าตรวจและรกัษาพยาบาลทีส่ถานีอนามยัแต่อย่างใด ส่วนสําเนาใบเสรจ็รบัเงนินัน้กลบั

เขยีนเป็นชื่อของคนอื่นระบุว่ารบัเงนิค่าบรกิารจาํนวน 30 บาท จากนัน้กไ็ดนํ้าใบเสรจ็ตวัจรงิไปใหน้างบุญ

น้อย เบกิเงนิสวสัดกิารเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลจากกรมต้นสงักดั เป็นเงนิรวมจํานวน  30,100 บาท 

พฤตกิรรมของนายบุญม ี ดงักล่าว เป็นการกระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

            อบรมผ ี

นายปลอม ไดเ้บกิเงนิอบรมคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุข โดยไมม่กีารจดัอบรมจรงิและ 

ไดใ้ชล้ายมอืชื่อปลอมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการเบกิ แลว้นําเงนิไปเป็นประโยชน์ส่วนตวั ลงโทษ 

ไล่ออกจากราชการ 

ดงันัน้ “เจา้หน้าทีข่องสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน” จะต้องมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 

โดยไม่ทําการทุจรติ หากทําความผดิก็จะไดร้บัโทษตามตวัอย่างดงักล่าวขา้งต้น และจะทําใหเ้สื่อมเสยีต่อ

ชื่อเสยีงและเกียรติยศของตนเองและครอบครวั สุดท้ายน้ีขออญัเชญิพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จ  

พระเจา้อยูห่วั ดงัน้ี  “..ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว กข็อแช่งให้มีอนัเป็นไป  พดูอย่างน้ีหยาบคาย แต่ว่า

ขอให้มีอนัเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตัง้ใจ มุ่งมัน่สร้างความเจริญกข็อให้ต่ออายุได้

ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนท่ีมีอายุมากแล้ว ขอให้แขง็แรง ความสุจริตจะทําให้ประเทศไทยรอดพ้น

อนัตราย... ”  “...ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสาํคญั คือ ต้องหยุดการทุจริตให้สาํเรจ็ และ

ไม่ทุจริตเสียเอง...” 

 

        ------------------------------------- 

 

                                                                                        จดัทาํโดย  กลุ่มเสรมิสรา้งวนิยัและระบบคุณธรรม 

                                                                               สาํนกับรหิารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

                                                                                  ดาวน์โหลดขอ้มลูไดท้ี ่w.w.w.moph.go.th/ops/opct 
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          การทุจริตคอร์ร ัปชัน่ เป็นมะเร็งร้ายของระบบราชการไทยและเป็นภัยต่อประเทศชาต ิ 

เจ้าหน้าที่ของรฐั ประชาชนหรอืภาคเอกชน จะต้องร่วมมอืกนัในการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติ  สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุได้กําหนดช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ

ทุจรติ การปฏิบตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ ของเจ้าหน้าที่ในสงักดั  เพื่อใหทุ้กฝ่ายได้

แจ้ง เบาะแสและร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เมื่อได้ร ับแจ้งแล้ว                      

จะดาํเนินการตรวจสอบ สบืสวนสอบสวน และลงโทษ ผูท้ีก่ระทาํความผดิตามกฎหมายต่อไป สาํหรบั

ชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวมจีาํนวน 3 ชอ่งทาง ดงัน้ี 

 

 

 

                                         
 

 

 

       
 

 

 
 

 

ตูไ้ปรษณีย ์
ตู ้ปณ.9 ปณฝ. 

กระทรวงสาธารณสขุ 
1. แจง้ทางไปรษณีย ์โดยสง่ไปที ่

ตู ้ปณ.9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสขุ 
อ.เมอืงฯ จ.นนทบรุ ี11004 

    เพือ่ใหบ้รกิารรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน การทจุรติฯ
ทางไปรษณีย ์โดยผูร้อ้งจะลงชือ่จรงิหรอืไม ่   
ก็ได ้หากลงชือ่จรงิจะปกปิดชือ่ผูร้อ้งไวเ้ป็น
ความลบั และจะแจง้ผลไปใหผู้ร้อ้งทราบดว้ย 

เวบ็ไซตศ์นูยป์ระสานราชการใสสะอาด  

www.moph.go.th/ops/opct 

 

2. แจ้งทางเวบ็ไซต์ ของศูนย์ประสานราชการ      

ใสะอาดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารสุข

www.moph.go.th/ops/opct 

เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และตอบสนอง 

ความต้องการของผูร้้องเรียน และเครือข่าย

ป้องกนัและปรามปรามการทจุริต 

 

โทรศพัท ์02-5901314 
3. แจง้ทางโทรศพัท ์หมายเลข 

02-5901314      
เพ ือ่ตอบสนองการรอ้งเรยีนเก ีย่วกบั
การทจุรติฯ เป็นชอ่งทางใหมเ่พ ิม่เตมิ 

ในปี 2553 โดยมเีจา้หนา้ท ีร่ บัแจง้
เบาะแสการทจุรติฯ                                

ในวนัและเวลาราชการ 

     “รวมพลังปราบทุจริต ภารกจิไทยทัง้ชาติ” 
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