คู่มือการกาหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-กคานา
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่
ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มี
ทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวบรวม
แนวทางปฏิ บั ติ จั ด ท าเป็ น คู่ มื อ เพื่ อ เป็ น แนวทางการในปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนของส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
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ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (เรื่องทั่วไป)
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่ น ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่
เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และได้กลายมาเป็นปัญหาที่สาคัญ ที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มี
ทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตการรับสินบน การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น
สาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ รวบรวม
แนวทางปฏิ บั ติ จั ด ท าเป็ น คู่ มื อ เพื่ อ เป็ น แนวทางการในปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนของส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
๑. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
๒. จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อ
รักษามิตรไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระทาได้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ
หรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรือ
อาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การ
เดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคาสินค้า
หรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถ
คิดเป็น ราคาที่จ ะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้ บริการส่ ว นตัว การปฏิบัติด้ว ยความชอบส่ วนตน การเข้าถึง
ประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะทาดังนี้
๑. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย
๒. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้
๓. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ
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ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
๑. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
๔. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลั ก และความถูกต้อง ยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๕. ดาเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
๖. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ
๗. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
๘. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน
๙. ปฏิบัติหน้ าที่ต่อผู้ ขาย ผู้รั บจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัส ดุ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
๑๐. ผู้ บั งคับ บั ญชาด้านพัส ดุพึง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับ ให้ ผู้ ปฏิบั ติงานประพฤติป ฏิบั ติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
รายงานผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ดาเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทารายงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นขึ้นไป
เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดาเนินการทางวินัยโดยทันที
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์ อื่นใด” หมายความว่า สิ่ งที่มูล ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคล
ใดๆ หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๐๓ แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๒ แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็ นการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็น
เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตาม มาตรา ๑๔๙ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ ได้กระทาความผิดกฎหมายจะต้อง
รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ จาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ กระทา ความผิดอาจจะต้องรับโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ตามมาตรา ๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวาง
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น บาท หรือประหารชีวิต

-4ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจะต้องคานึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้า ที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
อย่างเช่นกรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม
และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดย
ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
การเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้ มีมาตรการควบคุม กากับ การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. จัดทาคู่มือการกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๕. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ

-5ตัวอย่างคอร์รัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ทาผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกปรับ
๒. เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการกาหนดสเปคเพื่อให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะการประมูล
๓. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากเป็นบริษัท
ของภรรยา
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนจึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้น
ให้ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงานเหมาของ
รัฐ หรือฝากลูกฝากหลานเข้าทางาน
๗. การรับผลประโยชน์จากการที่ดารงตาแหน่งหน้าที่
๘. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๙. การช่วยให้ญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
๑. เว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน http://www.mmhs-moph.com
๒. ติด ต่อด้ว ยตนเองที่ศู น ย์ รั บ เรื่องร้ องเรี ยน กลุ่ มงานบริห าร ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอเมือ ง
แม่ฮ่องสอน
๓. ทางไปรษณีย์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เลขที่ 152 หมู่ 3 ตาบลปางหมู
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
๔. โทรศัพท์ 0-5361-1530, 0-5361-2979 โทรสาร 0-5361-1530
๕. สายตรงสาธารณสุขอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน Mobile 081-531-1371
๕. E-Mail health01mueang@gmail.com
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