ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
--------------------------------------------รัฐบาลกําหนดใหการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสําคัญ และ
ถือเปนวาระแหงชาติ ที่ทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลที่เปนรูปธรรม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ในฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ในการผลักดันนโยบายไปสู
การปฏิบัติที่เปนรูปธรรม จึงไดกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทุกภารกิจตองโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บุคลากรในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ตองปฏิบัติงานตามมาตรการนี้
โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือทางออม
2. บุคลากรในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จะตองไมเรียกรอง จัดหา หรือ
รับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนหรือประโยชนของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา หรือประโยชนของ
ผูเกี่ยวของกับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา หรือประโยชนของผูที่เกี่ยวของกับตน ไมวาจะเปนคนใน
ครอบครัว เพื่อนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในลักษณะอื่นใด
3. บุคลากรในสังกัดของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จะตองไมเสนอวาจะทําให
สัญญาวาจะทําให หรือรับสินบนจากเจาหนาที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงคเพื่อจูงใจใหกระทํา
การ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่และกฎหมาย
4. เมื่อผูใดพบเห็นการกระทําที่เขาขายเปนการรับหรือใหสินบน จะตองรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียน
5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา คํานึงถึงความเปนธรรมและปกปองเจาหนาที่ที่
ปฏิเสธการรับหรือใหสินบน โดยจะไมดําเนินดานลบตอเจาหนาที่ผูนั้น
6. สําหรับการจัดซื้อจัดจาง หามมีการรับหรือใหสินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกชนิด
การดําเนินการตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย ตรวจสอบไดและอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
7. ใหงานบริหาร กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จัดทําสรุปผล
มาตรการปองกันการรับสินบนเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอตอ สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ทุก
6 เดือน
จึงประกาศใหทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายไชยยนต วงศใหญ)
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

คูมือการกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

กลุมงานบริหารทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา

คํานํา

ปจจุบันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอรรัปชั่นถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้น
ในประเทศตางๆ ทั่วโลก และไดกลายมาเปนปญหาที่สําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไมมีทีทาวา
จะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึง ปญหาการทุจริตการรับสินบน การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปนสาเหตุ
สําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและภาพลักษณขององคกร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เห็นถึงความสําคัญของปญหาการรับสินบนของเจาหนาที่รัฐ จึง
ไดจัดทําคูมือมาตรการปองกันการรับสินบน เพื่อเปนแนวทางปองกันการแสวงหาผลประโยชนในการ
ดําเนินงานภาครัฐ ใหเจาหนาที่ในหนวยงานไดนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด

ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะผูจัดทํา

มาตรการปองกันการรับสินบน
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา(เรื่องทั่วไป)
ปจจุบันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอรรัปชั่นถือไดวาเปนปญหาใหญ
ที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก และไดกลายมาเปนปญหาที่สําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งยังไมมี
ทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงปญหาการทุจริตการรับสินบน การ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม และเปนเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ อันเปน
สาเหตุสําคัญทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารงานและภาพลักษณขององคกรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เชียงคํา ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวขางตน จึงไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติจัดทําเปนคูมือ เพื่อเปนแนวทางการใน
ปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน ของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ใน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
๑. จากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
๒. จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นที่มีมูลคาเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจําเปนตองรับเพื่อรักษามิตรไมตรี
มิตรภาพ ตองแจงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานทันทีที่สามารถกระทําได
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆที่มี
มูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหและหรือไดรับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชนอื่นใด สามารถตีคา ตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถ
ตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ ใหที่
พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคา
สินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม
สามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การ
เขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
หากมีความจําเปนตองรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะทําดังนี้
๑. แจงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการวินิจฉัย
๒. มีเหตุผล รับได
– รับไว
๓. ไมควรรับ
– สงคืน สงคืนไมได มอบใหสวนราชการ

-๒มาตรการปองกันการรับสินการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลป
ใหม
๑. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
๒. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให
ของขวัญ
มาตรการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๑. หามไมใหหนวยงานที่ทําการจัดซื้อทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
๒. ใหหนวยงานที่ทําการจัดซื้อตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุน ( cost) มาตรฐาน (standard)
ระยะเวลาในการสงมอบ (time) การใหบริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ
๓. ใหหนวยงานที่ทําการจัดซื้อกําหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาใน TOR ใหบริษัทคูคาตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑตามมาตรา ๑๐๓/๗ มาตรา ๑๒๓/๕ และมีระบบอบรมเกณฑจริยธรรมฯแกพนักงาน
โดยใหเปนคะแนนบวกใน price performance
๔. ใหหนวยงานที่ทําการจัดซื้อใชกลไกตอรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แหงชาติกําหนด
๕ ใหเพิ่มความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ
หนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล
๖. ใหสถานพยาบาลประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับเกณฑจริยธรรมการสงเสริมการ
ขายยา และการใชยาอยางสมเหตุผลใหประชาชนไดรับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเขาใจงายสราง
เครือขายที่ประกอบไปดวยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน ท าการเฝาระวังและตรวจสอบการ
สงเสริมการขายยา และการใชยาอยางไมเหมาะสม รวมถึงมีชองทางในการรองเรียนและแจงขอมูลการกระทํา
ผิดใหแกหนวยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง
มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
๑. ยึดถือแนวทางปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด
๒. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได
๔. คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน/สวนรวมของทางราชการเปนหลัก และความถูกตอง ยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลประกอบดวย

-๓๕. ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน/ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
๖. ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นไมวาโดยตรง/ออมจากผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีความสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผูอื่น โดยมิชอบ
๗. ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่
๘. ไมใหขอมูลภายในที่เปนการเอื้อประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่ง/พวกพองของตน
๙. ปฏิบัติหนาที่ตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีนิติสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ
ผูรองเรียนรองทุกขอยางเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปน
ธรรม
๑๐. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ ให
รายงานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันที เพื่อพิจารณาแกไข
ยกเวน หรือดําเนินการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม
๑๑. หากผูบังคับบัญชาดานพัสดุเห็นวา มีการทุจริตหรือขอกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบดําเนินการ
รวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นขึ้นไป เพื่อดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือดําเนินการทางวินัยโดยทันที
มาตรการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชนอื่นใด ” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับทรัพยสินที่เปนการรับสินบนตามกฎหมายเจาหนาที่ของรัฐไดรับทรัพยสินจากบุคคล
ใดๆ หากเปนการไดรับทรัพยสินที่ไมถูกตองตามมาตรา ๑๐๓แลวจะตองไดรับโทษทางอาญาตามโทษที่
กําหนดไวในมาตรา ๑๒๒ แตหากเปนการรับทรัพยสินที่เปนการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดรับทรัพยสินจะตองไดรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเปน
เจาพนักงานเรียกรับสินบน ตาม มาตรา ๑๔๙ และเจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดกระทําความผิดกฎหมายจะตอง
รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายไดระวางโทษ จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิตหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ไดกระทําความผิดอาจจะตองรับโทษตาม
กฎหมายวาดวยวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๐๒ แลวแตกรณี ทั้งนี้
ตามมาตรา ๖ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดกระทําความผิดจะตองไดรับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายไดระวาง
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
ดังนั้น การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐเจาหนาที่ของรัฐจะตองพิจารณาวาในการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจะตองคํานึงถึงกฎหมายวาเปนกรณีการรับทรัพยสินที่มีกฎหมายอนุญาตใหรับได ในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพยสินหรือไมหรือเปนกรณีที่กฎหมายหามเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินอยางเชน
กรณีที่เปนการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐเปนตน

ฐานานุรูป

-๔เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม

(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาทซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดย
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมใน
กรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดย
ทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิ
ของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
การเสริมสรางการประพฤติปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบน
๑. เสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
๒. สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีมาตรการควบคุม กํากับ การปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กํากับดูแลใหการดําเนินการเบิกจายคาใชจายของหนวยงานในสังกัด เปนไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
๔. จัดทําคูมือการกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐ ครอบคลุม
ถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

-๕มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัด ไดแก
มาตรการการใชรถราชการ
๑. ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแกไข
เพิ่มเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอม
บํารุงรถสวนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเครงครัด
๒. การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการเทานั้น และหากมี
เหตุจําเปนไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนเรงดวน ใหบันทึกขออนุญาตหัวหนาสวนราชการผู
มีอํานาจ เปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว
๓. หามเจาหนาที่นํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่นนําไปใชทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ
๔. ใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเครงครัด
มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน
๑. ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบการเบิกจายเงินคาตอบแทน
ที่เกี่ยวของ
๒. ใหหนวยงานมีการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เงื่อนไขและเปาประสงค การเบิกจายเงินคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจายเงินคาตอบแทนที่เกี่ยวของ
มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกําหนด
๑. ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและ
การจัดประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ ใหมีเปาหมายและ
รายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองการแกไขปญหาและพัฒนา
งานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน

-๖-

เพิ่มเติม

มาตรการจัดหาพัสดุ
๑. ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไข

๒. ใหมีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบ และดําเนินการ การมีผลประโยชนทับซอนหรือการเอื้อ
ประโยชนของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมีความเกี่ยวของใน
ประโยชนดังกลาว
๓. การจัดหาพัสดุในโครงการ ตองจัดหาโดยงานพัสดุ และตองลงทะเบียนรับ – จายพัสดุ ตาม
ระเบียบพัสดุ
๔. หามเจาหนาที่ที่ไมใชเจาหนาที่พัสดุ จัดหาพัสดุกอนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ
ตัวอยางคอรรัปชั่น/ผลประโยชนทับซอน
๑. เจาหนาที่เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ทําผิดกฎหมายเพื่อไมใหถูกปรับ
๒. เจาหนาที่เรียกสินบนจากการกําหนดสเปคเพื่อใหบริษัทแหงหนึ่งชนะการประมูล
๓. ขาราชการชั้นผูใหญชวยใหบริษัทไมถูกลงโทษจากความผิดในขอหาหนีภาษีเนื่องจากเปนบริษัท
ของภรรยา
๔. เจาหนาที่ของรัฐไดรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชนจึงชวยเหลือลูกของผูบริหารคนนั้น
ใหไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
๕. เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัทของตนหรือบริษัทของครอบครัวไดรับงานเหมาของ
รัฐ หรือฝากลูกฝากหลานเขาทํางาน
๗. การรับผลประโยชนจากการที่ดํารงตําแหนงหนาที่
๘. การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน
๙. การชวยใหญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ
ชองทางการรองเรียนรองทุกข
๑.เว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา http://chors.org
๒. ติดตอดวยตนเองที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
๓. ทางไปรษณีย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
๕๖๑10
๔. โทรศัพท 0 ๕๔45 1974
5.รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/ เอกสาร)
6.ยื่นโดยตรง (จดหมาย/ บัตรสนเทห/ เอกสาร)

