บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ – ๔ ต่อ 96๐2
ที่ มค ๐๐๓๒.๒๐๑.15/151
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
1. ต้นเรื่อง
ตามที่ รัฐบาลได้กาหนดให้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
เป็นนโยบายสาคัญ เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการนาไปปฏิบัติให้เกิด
เป็ น รูป ธรรม ในการดาเนิ น งานอย่ างโปร่งใส มีคุณ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิ ดชอบต่อสั งคมตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และเพื่อให้สอดรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยให้ ห น่ว ยงานกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2. ข้อเท็จจริง
งานนิติการ ได้จัดทาร่างประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับ
สินบน โดยกาหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบนในทุกรูปแบบเรียบร้อยแล้ว
3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
งานนิติการ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนตามมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเห็นควรดาเนินการดังนี้
3.1 จัดทาประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
3.2 ขออนุญาตนาประกาศฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลมหาสารคาม
3.3 แจ้งเวียนประกาศฯให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
นิติกร
เรียน ผู้อานวยการฯ
- เพื่อโปรดพิจารณา
(นางกัญตา คาพอ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รักษาราชการในตาแหน่งรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
เห็นชอบตามข้อ 3.1 - 3.3/ลงนามแล้ว

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ – ๔ ต่อ 96๐2
ที่ มค ๐๐๓๒.๒๐๑.15/ว 56
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
รัฐบาลได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบาย
สาคัญ เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการนาไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
การดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล และ
เพื่อให้สอดรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานกาหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการป้องกัน การรับ สินบนทุกรูปแบบ ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนตาม
มาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลู ก /ปลุ ก จิ ต ส านึ ก ป้ อ งกั น ปราบปราม และเครื อ ข่ า ย) ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิ ทธิภ าพผ่ าน
กระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ และได้ ก าหนด
มาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ในการนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงขอส่งประกาศฯ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ด้ ว ย รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
เป็นนโยบายสาคัญ เนื่องจากสถานการณ์การทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการนาไปปฏิบัติให้เกิด
เป็ น รู ป ธรรมในการดาเนิ น งานอย่ างโปร่งใส มีคุณ ธรรม โดยยึด มั่น ในความรับ ผิ ดชอบต่ อสั งคมตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและเพื่อให้สอดรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยหน่วยงานกาหนดมาตรการ กลไก วางระบบ
ในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนตามมาตรการ 3 ป. 1 ค.
(ปลูก/ปลุ กจิ ตส านึ ก ป้ องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้กาหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ โดยจัดทาประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ดังต่อไปนี้
1. มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสต่างๆ พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
1.1 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับต้องดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
และสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การ
แสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตาแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
และบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วย
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และ
บุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
1.2 ให้บุคลากรที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร
การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทาจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้
ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์ อื่น ใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทาได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน 3,000
บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนใน
โครงการต่าง ๆ หรือสิน ค้าเพื่ อการกุศล เป็นต้น และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติมติคณะรัฐมนตรี และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
/2. มาตรการ ...

-22. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
2.1 ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทาการจัดซื้อ ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์
ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น
2.2 ให้ ดาเนิ น การตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
2.3 ให้ ดาเนิ น การตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และกากับติดตามการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยการจัด ซื้ อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ
พ.ศ.2560 ซึ่งได้กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ประกอบด้วย
1.2 ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง
1.2 วงเงินที่จะซื้อจ้างโดยประมาณ
1.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกาหนด
2. สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
2.1 งบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC), งบเงินบารุง, งบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่ เบิ กจ่ายในลั กษณะงบลงทุน โดยจั ดทาสรุปผลการจัดซื้ อจัดจ้างทุกไตรมาส พร้อมขออนุญ าต
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงานและปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ของเดือน หลังสิ้นสุดไตร
มาส
2.2 งบโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC), งบเงินบารุง, งบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดทาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส พร้อมขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงานและปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ของเดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส
2.3 การจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
2.3.1 ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว
2.3.2 วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
2.3.3 ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
2.3.4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กาหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่ อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
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-34. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ.2561 โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
5. มาตรการป้องกัน การทุจริ ต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้า ที่รัฐในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการ
การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่ อ ก าหนดมาตรการส าคั ญ เร่ งด่ ว น เชิ งรุ ก ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การบริ ห ารงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาผิดวินัยที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น พิเศษ (Agenda Based) 4 มาตรการส าคัญ คือ (1) มาตรการการใช้รถ
ราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น
หากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นและเร่งด่วน ให้ทาบันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว
1.3 ห้ ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่ วนตัว หรือให้ บุคคลอื่น
นาไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 ให้หน่วยงานฯมีการกากับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน
2.2 ให้ มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อใช้ป ระกอบในการบริห ารจัดการและการพัฒ นามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ มีประสิทธิภ าพอย่าง
ต่อเนื่อง
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-43. มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
3.1 การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่ างๆให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรมฯจานวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3 จั ด ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ ติ ด ตาม สรุ ป ประเมิ น ผลและรายงาน การด าเนิ น
โครงการฯโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ
4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 มีกระบวนการประชาสั มพั นธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ -จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดาเนินการจัดหาฯทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆให้เป็นไปตามตาม
พระราชบั ญ ญั ติการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆให้เป็นไปตามจานวนหรือปริมาณ
และคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม
4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดาเนินการการมีผ ลประโยชน์ทั บซ้อนหรือ
มีเอื้อประโยชน์ ของเจ้าหน้ าที่ผู้เกี่ย วข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้อง
ในประโยชน์ดังกล่าว
6. มาตรการการรับของแถม
ให้ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่
18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วม
ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนี้
6.1 หน่ ว ยงานจั ด ซื้อ จัด จ้างภายใต้พ ระราชบั ญ ญั ติ ฯ และกฎกระทรวงระเบี ย บ และ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุของหน่วยงาน โดยจะกาหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่ม เติม
จากที่หน่วยงานกาหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือ
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้
6.2 เมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 1. จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อื่น ใดเพิ่มเติมจากที่ห น่ วยงานกาหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลั กษณะของพัส ดุ ให้ แจ้ง
/ให้แจ้ง ...

-5ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวทาหนังสือแสดงเจตนาในการให้ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วน
อื่นใดเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อหน่วยงาน
6.3 หน่วยงานตรวจรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม
จากทีห่ น่วยงานกาหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
อนึ่ ง เอกสารการส่ งมอบพั ส ดุ ต ามสั ญ ญา จะปรากฏส่ ว นแถมพิ เศษ ส่ ว นชดเชย ส่ ว น
สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมมาในฉบับเดียวกัน หรือจะแยกเป็นคนละฉบับก็ได้
6.4 พัสดุของหน่วยงาน ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้หน่วยงานจัดให้มีการควบคุมดูแล
พัสดุที่อยู่ ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย
6.5 หน่วยงานต้องจัดทารายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ
ส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตาม
แบบรายงานการรับส่วนของแถมพิเศษฯ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ให้ ด าเนิ น การตามแนวทางการป้ อ งกั น การทุ จริ ต เกี่ ย วกั บ การจั ด สวัส ดิ ก ารภายในของ
สถานพยาบาลสังกัดสาธารณสุข ดังนี้
7.1 สาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1012.2/29 ลงวันที่ 27 กันยายน
2561 และสาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร. 1012.2/32 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
7.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน บารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561
7.3 ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้ว ยเงินบริจาคและทรัพ ย์สิ น บริจาคของหน่ ว ย
บริการ พ.ศ. 2561
7.4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ดจ้างและการพาดุ
โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เพื่อกากับดูแลการใช้จ่ายเงิน
บริจาคต่างๆ
ทั้งนี้ ให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามมาตรการข้างต้น รายงานสรุปผลการ
กากับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคามทุกไตรมาส
จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ – ๔ ต่อ 96๐2
ที่ มค ๐๐๓๒.๒๐๑.15/23
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง รายงานผลการกากับติดตาม(รอบ 4 เดือน) และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับ
สินบนทุกรูปแบบ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดทาประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยกาหนดให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัดได้ดาเนินงานตามกรอบแนวทางการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดวินัย นั้น
ในการนี้ งานนิติการ ขอรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน (รอบ 4 เดือน) ปรากฏว่า ในรอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม2564) ไม่
พบว่า มีข้อร้องเรียนและการกระทาผิด ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลมหาสารคาม

(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
นิติกร
เรียน ผู้อานวยการฯ
- เพื่อโปรดพิจารณา
(นางกัญตา คาพอ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รักษาราชการในตาแหน่งรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ทราบ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ตามประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี

งานนิติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หัวข้อ

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รัฐบาลได้กาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสาคัญ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต มี ห ลายรู ป แบบ โดยให้ ทุ ก ส่ ว นราชการน าไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด เป็ น รูป ธรรม
ในการดาเนิ น งานอย่ างโปร่ งใส มีคุณ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิ ดชอบต่อสั งคมตามหลั กธรรมาภิบาล
และเพื่ อให้ ส อดรับ เกณฑ์ ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยให้ หน่วยงานกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงจัดทา
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
Link ภายนอก https://www.mkh.go.th/th/?p=10987
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน
(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
ตาแหน่ง นิติกร
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กัญตา คาพอ
(นางกัญตา คาพอ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน
(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน)
ตาแหน่ง นิติกร
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

