
  

 
    บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ออน  โทร 053 880745 

ที ่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑ /                                วันที ่      25  กุมภาพันธ์  2562        

เรื่อง  ขออนุมัติก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแมอ่อน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน  

ตามที่มีการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment  :  ITA) 
ประเด็นมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและเป็นการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นั้น  

                    เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ออน มีการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล     
จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 
  1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
  2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
  3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
  5. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ กรณีการใช้รถ
ราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการศึกษาดูงาน และการจัดหาพัสดุ 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน รับทราบและถือปฏิบัติ 
ตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลแม่ออน  
 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                                                (นายสัมพันธ์   นิลยกานนท์) 
                                                              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 

 

    เห็นชอบ - อนุมัติ 

 
 

                                                                     (นายสมพล  นามวงษา) 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 



 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน 
เรื่อง  แนวปฏบิตัิทีด่ดีา้นการรบั การใหข้องขวญั ทรัพยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใด 

…………………………………………. 

 ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สามารถน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ
อาจน ามาซึ่งความล าบากใจ และอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจท าให้โรงพยาบาล
บาลแม่ออน เสียผลประโยชน์ในที่สุด ดังนั้น โรงพยาบาลแม่ออน จึงให้ความส าคัญในการก าหนดแนวทาง
ประกอบการพิจารณาของบุคลากรของโรงพยาบาลแม่ออน ดังต่อไปนี้ 

 แนวทางการปฏบิตัิ 

 1. พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากผู้บริหารหรือบุคคลที่ติดต่องานด้วย 

 2. ในกรณีที่จ าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ค านึงถึง
หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 เป็นการรับโดยธรรมจรรยา หรือในลักษณะที่เป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงมูลค่าไม่เกินที่
กฎหมายก าหนด (มูลค่าไมเ่กิน 3,000.-บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยม) ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิด
กฎหมายและของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 

  2.2 แม้ว่าของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000.-บาท แต่การรับของขวัญไม่ได้อยู่ในประเพณีนิยม 
และการปฏิเสธของขวัญอาจท าให้เกิดความไม่พอใจหรือกระทบความสัมพันธ์ หรือในกรณีท่ีมีบุคลากรของ
โรงพยาบาลแม่ออน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ และการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ว่าเป็น
กรณีท่ีไม่ผิดศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และกฎหมาย แต่การรับและการให้นั้น อาจไม่เหมาะสม ให้
ด าเนินการดังนี้ 

   - แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาว่ามีความเหมาะสม และควรรับหรือไม่  พร้อมกรอกแบบฟอร์มการรับของขวัญ
ส่งให้กับกลุ่มงานบริหารทั่วไปไว้เป็นหลักฐาน 

   - หากผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ 
ให้คืนของขวัญแก่ผู้ให้โดยทันที 

   - ในกรณีที่ไม่สามารถคืนกลับผู้ให้ได้ ให้ส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานโดยเร็ว 
 3. ห้ามบุคลากรของโรงพยาบาลแม่ออน และครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งท า
ให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือวิชาชีพ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้ 

 /4. ต้องไม่ให้สินบน... 
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 4. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของโรงพยาบาล        
แม่ออน เอง หรือบุคลากรภายบอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยนิยม 
 5. การให้ของขวัญตามประเพณีนิยม มูลค่าของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด และไม่เป็น
การฟุุมเฟือย รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ
ต่อกัน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ วันที่  4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562  
 
 

                  (นายสมพล  นามวงษา) 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่ออน 

--------------------- 
          โดยที่โรงพยาบาลแม่ออน  มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุขจริตตามหลัก  ธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบน
หรือไม่ โรงพยาบาลแม่ออน จึงได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด
จ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลแม่ออน เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมี
มาตรการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติ ของราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้องยุติธรรม  และ

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่

มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
7. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือนประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุ ผู้ร้องเรียนร้อง

ทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการอ่ืนที่
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป เพ่ือ
ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 

 ประกาศ ณ วันที่  19   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
      
                 (นายสมพล  นามวงษา) 
                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 



 

 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน 
เรื่อง  มาตรการการรบัสินบนประเด็นการรบับรจิาคและทรพัยส์นิบรจิาค 

…………………………………………. 

 ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้มาตรการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย
ส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นั้น 

 โรงพยาบาลแม่ออน ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบน เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติชอบเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลาการของ โรงพยาบาลแม่ออน เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ทุก
ภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ออน ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ
หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 2. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ออน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลแม่ออน หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแม่ออน หรือประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
 3. บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ออน จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้สัญญาว่าจะท าหรือรับสินบนจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ
กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
 4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ออน ทันที 
 5. โรงพยาบาลแม่ออน ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกปูองเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน 
โดยจะต้องไม่ด าเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
 6. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 7. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อ่ืนใดที่โรงพยาบาลแม่ออน เห็นสมควรก าหนดในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้ จึงประกาศมาเพ่ือปฏิบัติ
     
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ วันที่  4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                  (นายสมพล  นามวงษา) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 
 



 
มาตรการการใชร้ถราชการ การเบกิคา่ตอบแทน  การจัดท าโครงการฝกึอบรม ศึกษา  ดงูาน ประชมุ และ

สมัมนา  และมาตรการการจดัหาพสัดุ 
โรงพยาบาลแมอ่อน 

 
๑.  มาตรการการใชร้ถราชการ 
 โรงพยาบาลแม่ออน เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น รถราชการของโรงพยาบาล
แม่ออน ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลาง  ไม่มีรถประจ าต าแหน่ง  สืบเนื่องจากการกระท าความผิดวินัย ที่มีมูลมาจาก
การใช้รถราชการที่ผิดระเบียบ เป็นข่าวแพร่หลายในทุกช่องทางการสื่อสาร และหรือเป็นตัวอย่างการกระท าผิด
วินัยของทุกส่วนราชการ จึงได้มีการก าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวเป็นแผนการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว ให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 ซึ่งมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องการใช้รถให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติ การเตรียมความ
พร้อมของรถให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการลักลอบใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  สิ่งที่บุคลากร
จะต้องค านึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบ และมีหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 คู่มือหลักการปฏิบัติในการใช้รถราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ออน  ได้รวบรวม
คุณสมบัติ การบ ารุงรักษา การให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ยานพาหนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคนทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ใหม่และปฏิบัติหน้าที่อยู่
แล้ว จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นส าคัญ 
๒. วตัถปุระสงค ์ 
 เพ่ือควบคุมกระบวนงานยานพาหนะ โรงพยาบาลแม่ออน 
๓. ขอบเขต 
 ให้บริการงานยานพาหนะ รับ-ส่ง ต่อผู้ปุวย และรับส่งบุคลากรในการติดต่อราชการ ประชุม สัมมนา ทั้ง
ในและนอกเวลาราชการ ให้บริการงานยานพาหนะ รับ-ส่ง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งต่างจังหวัด 
๔. ค าจ ากัดความ 
 ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลแม่ออน ที่มีไว้จัดให้บริการแก่ผู้ปุวยและบุคลากร  
๕. ผูม้หีน้าที่ความรบัผิดชอบ 
 - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 
 - บุคลากรทุกฝุายและทุกกลุ่มงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑ การขอใช้บริการ 
 - ผู้ขอใช้เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ส่งให้ผู้มีหน้าที่ควบคุมการใช้ยานพาหนะ เพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 - กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ ต้องท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 



 

 
    บนัทกึขอ้ความ 

 
สว่นราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ออน  โทร 053 880745 

ที่  ชม 0032.301.001/                                   วนัที่       7  มีนาคม  2562        

เรื่อง  การรายงานก ากับ ติดตาม มาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแม่ออน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน  

ตามท่ีมีการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment  :  ITA) 
ประเด็นมาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปูองกันการรับสินบนและเป็นการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นั้น  

                    เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ออน มีการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล     
จึงได้ก าหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการปูองกันการรับสินบน และแนวทางการก ากับ ติดตาม ดังนี้ 
 
  มาตรการปูองกนัการรบัสนิบนทกุรปูแบบ  
  1. มาตรการปูองกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
  2. มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
  3. มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
  5. มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ กรณีการใช้รถ
ราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการศึกษาดูงาน และการจัดหาพัสดุ 
 

แนวทางการก ากบั ติดตาม การด าเนนิการของโรงพยาบาลแม่ออน  
  1. แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการปูองกันการรับสินบนทุกรูปแบบให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
  2. ให้หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ควบคุม ก ากับ ดูแลการกระท าท่ีต้องใช้ความ
ระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ซึ่งจะต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ค่าอ านวยความสะดวก การรับบริจาค การรับของขวัญ เป็นต้น   
  3. ให้หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์การกระท าท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในหน่วยงาน และก าหนดกรอบแนวทางในการปูองกันการรับสินบนของหน่วยงาน
อย่างเหมาะสม เช่น การติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน การไม่รับของขวัญหรือการเผยแพร่
ข่าวสารการต่อต้านคอรัปชั่น  
 
 

/4.ให้หัวหน้า ...   
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  4.  ให้หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการปฏิบัติ
มาตรการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ ให้ผู้บริหาร
รับทราบและรวบรวมสรุปผลในภาพรวมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุงนโยบายตามความ
เหมาะสมต่อไป 
 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขออนุญาตน าแนวทางการก ากับ ติดตาม มาตรการปูองกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ออน 
 
 
 
                                                (นายสัมพันธ์   นิลยกานนท์) 
                                                              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 
 
 
    เหน็ชอบ - อนมุัต ิ

 
                                                                     (นายสมพล  นามวงษา) 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลาง 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ตามประกาศส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลางส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลแม่ออน 
วัน/เดือน/ปี   25  กุมภาพันธ์  2562 
หัวข้อ  มาตรการ กลไก หรือระบบในการปูองกันการรับสินบน ดังนี้ 
  1. มาตรการปูองกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่  
  2. มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
  3. มาตรการปูองกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. มาตรการปูองกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
  5. มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ กรณีการใช้รถ
ราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการศึกษาดูงาน และการจัดหาพัสดุ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
        รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ.......…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (………………………………………..)                                   (นายสัมพันธ์   นิลยกานนท์) 
       ต าแหน่ง ....................................                            ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
       วันที่.............................................                           วันที่......................................... ............ 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(.......................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 
วันที่................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


