
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ 
และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  โรงพยาบาลแม่เมาะ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของ โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุก
ภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ จะต้องไม่ เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน                  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล           
แม่เมาะ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ลักษณะอ่ืนใด 

3. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่เมาะ จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้ หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่ เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายง าน
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

5. โรงพยาบาลแม่เมาะ ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

6. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ชนิด การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ให้งานบริหาร... 
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7. ให้งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ จัดท าสรุปผลมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ทุก 
6 เดือน 

 จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ ณ วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  

                     
          (นายกระสิน  เขียวปิง) 
    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลแม่เมาะ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อ.แม่เมาะ  จ.ล าปาง                                         
ที ่  ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/800                           วันที ่  20  ธันวาคม  ๒๕๖1             

เรื่อง   ประกาศมาตรการป้องกัน การรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาล       
แม่เมาะ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์โรงพยาบาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessm ent : ITA) 
ประเด็นการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดท าประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง มาตรการป้องกัน การ
รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลแม่เมาะ 

  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้ 
และโปรดอนุมัติน าประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต่อไป 

 
 

(นางสาวพัทจารี  สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

 

 
(นายกระสิน  เขียวปิง) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี   :  20  ธันวาคม  ๒๕๖1 

 
หัวข ้อ :   ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมน าโรงพยาบาลแม่เมาะ / 

โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

                                                                 
 (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)                                     (นายกระสิน  เขียวปิง) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

       วันที่ 2 0  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                 วันที่ 2 0  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายนิยม  สีทองแดง) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 วันที่ 2 0  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 



 
 


