จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนีข้ อนาเสนอความรูต้ ่างๆเกี่ยวกับการ “การทุจริต” พร้อม
กรณีตัวอย่างการกระทาผิดวินัย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็ บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ w.w.w.winaimoph.go.com
“การทุ จ ริ ต ” เป็ น ภั ย ร้ า ยแรงส าคั ญ ที่ ทาลายความ
มั่ น คงของชาติ รั ฐ บาลได้ มี น โยบายในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตทุกรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ความ
ว่า “ข้อ 8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้
ภาคราชการเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจแก่ ป ระชาชนด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนของภาคประชาชนและชุมชน...”
ความหมายเกี่ยวกับการทุจริต
คาว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
คาว่า “ทุจริตต่อหน้าที่ ”ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่น
เชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่ง หรือ
หน้ า ที่ ทั้ ง นี้ เพื่อ แสวงหาประโยชน์ ที่มิ ค วรได้ โ ดยชอบส าหรั บ
ตนเองหรืออื่น”
รูปแบบการทุจริต
การทุจริตในวงราชการมีหลายรูปแบบ เช่น ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง
หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคั บ จูงใจ เรียกร้อง
บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ใส่ตนและ
พวกพ้อง การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระทาในการ
ที่ต้องปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหน้าที่ ยักยอกเบียดบังซึ่งทรัพย์สิน
ของราชการ ปลอมแปลง/กระทาใดๆอันเป็นเท็จ และมีผลประโยชน์
ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อานาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ เป็นต้น
/มูลเหตุ...
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การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เช่น เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม
ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม กากับ ดูแล
เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือน ไม่พอกับการครองชีพ และมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรืออบายมุข
สภาพการทางานเปิดโอกาสเอื้ออานวยต่อการกระทาทุจริต และกระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่
สถานการณ์การทุจริต
องค์กรสากลอิสระที่ต่อต้านการคอรัปชั่นทั่วโลก
คือ Transparency (องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ)
ได้มีการจัดอันดับประเทศทั่วโลกที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุด
พบว่าในปี 2553 ประเทศที่มีการคอรัปชั่น หรือใช้อานาจ
ในทางที่ ผิ ด น้ อ ยที่ สุ ด 4 อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ นิ ว ซี แ ลนด์
เดนมาร์ค สิงคโปร์ และสวีเดน สาหรับประเทศไทยนั้นอยู่ใน
อันดับที่ 78 จากจานวน 178 ประเทศทั่วโลก โดยคะแนน
เต็ม 10 ประเทศไทยได้คะแนน 3.5
แนวโน้มการทุจริตของประเทศไทย
คดีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของภาคราชการไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น
ทุจริตทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุจริตการจัดทาบริการสาธารณะ ทุจริตการก่อสร้าง
สถานที่ราชการ ทุจริตการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนแนวโน้มการทุจริตในภาคเอกชนนั้น
เช่น มีการตกแต่งบัญชีเพื่อสร้างรายได้เทียมเพื่อให้ดูว่าบริษัทมีผลประกอบการดี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการปั่นหุ้น ส่งผลเสียหายให้กับนักลงทุนรายย่อย โดยรูปแบบของการทุจริต ที่พบมากที่สุด คือ
การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การปกปิดข้อเท็จจริง หรือสร้างข้อมูลเท็จ และการหลีกเลี่ยงภาษีอากร เป็นต้น
แนวโน้มการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากข้ อ มู ล การลงโทษข้ า ราชการของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ มีการลงโทษในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จานวน 7
ราย ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2553 มี ก ารลงโทษ
จานวน 9 คน (มีการลงโทษตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้
มูลความผิดในเรื่ องเดียวกันจานวน 5 ราย) สาหรับผู้ที่ถูก
ลงโทษ นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้ า งและด้ า นการเงิ น และคิ ด เป็ น เงิ น ค่ า เสี ย หายรวม
5,621,251.96 บาท
/ความผิด...
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การทุ จ ริ ต นั้ น อาจทุ จ ริ ต เป็ น ตั ว เงิ น หรื อ เป็ น
ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ ผู้ที่ทาความผิดจะต้องได้รับโทษ
ทางอาญา เช่ น มีค วามผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147 และมาตรา 157 ดังนี้
มาตรา 147 บัญญัติว่า "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มี
หน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์
นั้น เป็ น ของตน หรือ เป็ น ของผู้ อื่ น โดยทุ จ ริ ต หรื อ โดย
ทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
มาตรา 157 บัญญัติว่า " ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ”
สาหรับความผิดทางวินัยของผู้ทุจริต นั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 85(1) บัญญัติไว้ว่า “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” และความผิดวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียว แม้จะรับราชการมานานหรือมีคุณความดีหรือนาเงินที่
ทุจริตมาคืนแล้ว ก็ไม่สามารถนามาลดหย่อนโทษลงได้ ซึ่งการถูกไล่ออกจากราชการนั้น จะทาให้ผู้ถูก
ลงโทษไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินบาเหน็จบานาญ นอกจากนี้
บางกรณี ผู้ ทุ จ ริ ต และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น
ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการอีกด้วย
ตัวอย่างการลงโทษทางวินัยกรณีทุจริต
เงินอนามัยไม่ใช่เงินหมอ
นายเหล็ ก เพชร ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ชานาญการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการเงิน
และบัญชีของสถานีอนามัย นายเหล็กเพชร ได้ทุจริตเบียดบัง
เงินของทางราชการนาไปใช้ ส่วนตัว รวม 600,000 บาท
โดยทาการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินในใบถอนเงินและเช็คที่ผู้มี
อานาจได้ลงนามไว้แล้วโดยเพิ่มจานวนเงินมากกว่าความจริงจานวนหลายครั้ง นอกจากนี้เมื่อรับเงิน
ค่ารั กษาพยาบาลไว้ แล้ว ก็ไ ม่นาเข้าฝากเข้ าบัญ ชีข องสถานี อนามัย พฤติก รรมของนายเหล็กเพชร
ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
/ตามมาตรา...
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ราชการ สาหรับนายณรงค์ และนางสมศรี ที่ลงนามในใบถอนเงินและเช็คโดยปล่อยให้มีช่องว่างทาให้
นายเหล็กเพชร มีโอกาสเพิ่มจานวนเงิน ในเช็คและใบถอนเงินดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบ
เกี่ยวกับการเขียนเช็ค พฤติกรรมของนายณรงค์ และนางสมศรี เป็นความผิดวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) ประกอบมาตรา 84 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนคนละจานวน 5% เป็น
เวลา 1 เดือน
จนมุมเพราะกล้อง
นายสายชล ต าแหน่ ง เภสั ช กรช านาญการ ท า
หน้าที่รองหัวหน้างานคลินิกจ่ายยาผู้ป่วยใน มีหน้าที่ควบคุม
กากับดูแล การจ่ายยาห้องผู้ป่วยในและอายุรกรรม ระหว่าง
เดื อ นมกราคม 2552-พฤษภาคม 2554 ในขณะที่
ปฏิบัติงานเวรดึก นายสายชล ได้ขโมยยาของโรงพยาบาล
โดยหยิ บ ยาจากชั้ น วางยาน าไปใส่ ก ระเป๋ า สะพายที่ ต น
เตรียมไว้บนตู้เหล็กใกล้ทางออก และได้นายาออกไปเมื่อ
ออกเวร จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
ไว้ภายในห้องจ่ายยาจานวน 3 ตัว ก็พบว่านายสายชล เป็นผู้ที่ขโมยยาในช่วงเวลาที่นายสายชล อยู่เวร
(เหตุที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้จานวนมากเนื่องจากมียาสูญหายแต่ไม่ทราบว่าผู้ใดขโมย และนาย
สายชล ไม่ทราบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก 2 ตัว จากเดิมที่มีอยู่เพียง 1 ตัว) สาหรับยาที่สูญ
หายในช่วงเวลาที่นายสายชล อยู่เวรดังกล่าวพบว่าเป็นยาที่มีราคาแพงจานวน 14 รายการ คิดเป็นเงิน
4,800,000 บาท พฤติกรรมของนายสายชล ดังกล่าว เป็น
การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยทุ จ ริ ต ตามมาตรา 85(1) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ถอนเพลิน
นางแก่ น จั น ทร์ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานทั น ตสาธารณสุ ข
ชานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินของสถานีอนามัย
โดยมีหน้าที่จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดซื้อจ้างของสถานีอนามัย
นางแก่นจันทร์ ได้ถอนเงินของสถานีอนามัยจากบัญชีธนาคาร
หลายครั้งโดยไม่มีเอกสารการอนุมัติและหลักฐานการจ่ายในงานราชการ รวมเป็นเงิน 518,000 บาท
พฤติกรรมของนางแก่นจันทร์ ดังกล่าวเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
/เป็นคนหลวง...

-5เป็นคนหลวงก็ต้องใช้ของหลวง
นายสรรชัย ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยนาบิลน้ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่
และรถจิ๊ปแกรนเชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันจากเงินบารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี
รวมจานวน 232 ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่
นายสรรชัย ก็นารถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการอีกด้วย พฤติกรรมของนายสรรชัย ดังกล่าว
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
แค่ยี่สิบหกล้านเท่านั้นเอง
นางแสบ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญ
งาน มีหน้ าที่และรับ ผิดชอบงานการเงิ น และบัญ ชี และมีอ านาจลงนามเบิกถอนเงินฝากธนาคาร
ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาล นางแสบ ได้เบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของโรงพยาบาล เพื่อ
นาฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน และได้มีการมอบฉันทะให้นางแสบ เป็นผู้รับเงินด้วย เมื่อนางแสบ รับ
เงินจากธนาคารมาแล้วก็ไม่นาฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อจะออกเช็ค แต่กลับยักยอกนาเงินไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตัว โดยเป็นเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนต่างๆ และมูลนิธิของโรงพยาบาล รวมจานวน
13 บัญชี เป็นเงินรวม 26,344,148.88 บาท พฤติกรรมของนางแสบ ดังกล่าว เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
เอาเงินหลวงไปใช้หนี้สหกรณ์
นายเติ ม ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ชานาญงาน ได้นาใบถอนเงินไปให้นางซื่อ หัวหน้าสถานี
อนามัย ลงลายมือชื่อเพื่อถอนเงินค่าเวรจานวน 4,000
บาท จากนั้ น ก็ เ ติ ม จ านวนเงิ น เพิ่ ม ลงไปอี ก เป็ น เงิ น
54,000 บาท แล้วถอนเงิน นาไปชาระหนี้สิน ส่วนตั ว
นอกจากนี้ยังไปบอกนายเชื่อ ให้ลงนามในใบถอนเงินเปล่าๆ โดยบอกว่าจะนาไปเบิกถอนเงินค่าเวร
จากนั้นก็นาใบถอนเงินไปกรอกจานวนเงิน 280,000 บาท แล้วถอนเงินนาไปชาระหนี้เงินกู้ สามัญ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อที่จะขอใช้สิทธิกู้เงินใหม่ในวงเงิน 800,000 บาท พฤติกรรมของนายเติม
ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ
/อสม. ...

-6อสม.ผี
นายปลอม ต าแหน่ ง เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข อาวุ โ ส ได้เบิ ก เงิ น ค่า อบรม อสม.จานวน
8,000 บาท และปลอมลายมือชื่อของ อสม.เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยที่ไม่ได้
มีการอบรม อสม.จริง พฤติ กรรมของนายปลอม ดังกล่า ว
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต
1. มีการส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก จริยธรรม
คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2. มี ก ารป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง เหตุ ก ารณ์ แ ละ
พฤติ กรรมที่ อ าจเป็น ภั ยต่ อ การทุจ ริตและประพฤติมิ ช อบ
เช่น มีการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและจริงจัง
3. มีการจัดการกรณีมีการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น มีการสอบสวนลงโทษทั้งทางอาญาและทาง
วินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
4. มีการประชาสัมพันธ์ราชการใสสะอาด เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการทุจริตและโทษที่จะได้รับ
5. มีการสร้างเครือข่ายราชการใสสะอาด เฝ้าระวังการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาค
ประชาชนร่วมมือกัน เช่น แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ทาการตรวจสอบ
ดังนั้น “เจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ทุ ก ท่ า น”จะต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์
สุจริต โดยไม่ทาการทุจริต หากทาความผิดก็จะ
ได้รับโทษตามตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น และจะทา
ให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเอง
และครอบครั ว สุ ด ท้ า ยนี้ ข ออั ญ เชิ ญ พระราช
ด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ดั ง นี้
“...ถ้ า ทุ จ ริ ต แม้ แ ต่ นิ ด เดี ย ว ก็ ข อแช่ ง ให้ มี อั น
เป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจ
มุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง
ความสุจริตจะทาให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย... ”
รวบรวมโดย นายเสมอ กาฬภักดี นิติกรชานาญการพิเศษ
นายวิชัย รัตนกรีฑากุล นิติกรชานาญการ
นายเกตุแก้ว แก้วใส นิติกรชานาญการ
นายไวพจน์ แสนใจธรรม นิติกรชานาญการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักบริาารกลาง สานักงานปลัดกระรรวงสาธารณสุข
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การทุจริต เป็นภัยต่อประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนหรือภาคเอกชน จะต้องร่วมมือ
กันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดช่องทาง
ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้ทุกฝ่ายแจ้งเบาะแสและร่วมมือกันในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เมื่อได้รับแจ้งแล้วจะดาเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และลงโทษผู้ที่
กระทาความผิดตามกฎหมายต่อไป สาหรับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีจานวน 3 ช่องทาง ดังนี้

ตู้ไปรษณีย์
ตู้ ปณ.9 ปณฝ.
กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
www.moph.go.th/ops/opct

โทรศัพท์ 02-5901314

1. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11004
เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ทาง
ไปรษณีย์ โดยผู้ร้องจะลงชื่อจริงหรือไม่ก็ได้ หาก
ลงชื่อจริงจะปกปิดชื่อผู้ร้องไว้เป็นความลับ และ
จะแจ้งผลไปให้ผู้ร้องทราบด้วย
2. แจ้งทางเว็บไซต์ ของศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
www.moph.go.th/ops/opct
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ร้องเรียน และเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

3. แจ้งทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-5901314
เพื่อตอบสนองการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ
เป็นช่องทางใหม่เพิ่มเติม โดยมีเจ้าหน้าที่รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริตฯ ในวันและเวลาราชการ

“รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ”

