
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 

ในเทศกาลปีใหม่ และโอกาสต่างๆ 
........................................... 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕4๐ กำหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย
พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือของผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 
มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้
และรับของขวัญ ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด 

ในการน ี ้  โ รงพยาบาล เน ินมะปราง   เห ็นสมควรส ่ ง เสร ิมมาตรการการป ้ องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
และสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี   
การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่ง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเนินมะปราง มี
หน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนา
ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปใน
แนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น โรงพยาบาลเนินมะปราง จึงขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ใน
โอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิต
อาสา แทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ 
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,000 บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลเนินมะปราง หรือกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก 
ส ิ นค ้ า สม ุ น ไพร  ส ิ นค ้ า ช ุ มชน ใน โคร งการต ่ า ง  ๆ  หร ื อส ิ นค ้ า เพ ื ่ อกา รก ุ ศล  เป ็ นต ้ น  และ  
ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

                                                      ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 

                                                                        
                                                              (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 



 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเนินมะปราง 

................................................... 

  โดยที่ โรงพยาบาลเนินมะปราง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์  สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเนินมะปรางเป็นไปอย่างโปร่งใส 
สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด 
  2. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
  4. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความถูกต้อง
ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
  5. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
  6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
  7. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
  9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
  10. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือ
ดำเนินการอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 
  11. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบ
ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายการเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ต่อไป เพ่ือดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที 

         ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566                                                                          

                                                                 
                                                     (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
 



 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 

ของโรงพยาบาลเนินมะปราง 
................................................... 

  โดยที่ โรงพยาบาลเนินมะปราง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์  สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้
การปฏิบัติในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลเนินมะปราง  มีการปฏิบัติโดยชอบด้วย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 ให้พิจารณา
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้พิจารณาถึงผลได้ผลเสีย  และประโยชน์ 
ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ 
  2. การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกผันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ ถ้าเป็น
ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันหรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมแซมบำรุงรักษา ส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่ 
  3. การรับบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากเงิน ให้ตรวจสอบเสียก่อนว่าทรัพย์สินที่จะรับบริจาค  
มีเอกสารสิทธิสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ต้องเกิดคดีฟ้องร้องกันภายหลัง 
  4. การรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ หากไม่มีแผนงานหรือ
โครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่
ทางราชการไม่ควรรับบริจาคท่ีดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น 
  5. การรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างหรือที่ดินพร้อมอาคารสิ่งก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน
และเงื่อนไข ดังนี้ 
 5.1 ขออนุมัติปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนการรับบริจาค โดยส่งแบบฟอร์ม/ข้อมูลใน
การรับบริจาคและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีการรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างหรือที่ดินพร้อมอาคารสิ่งก่อสร้าง
ขอให้คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้าง ตลอดจนแผนบริหารจัดการด้านกำลังคน บริหารทรัพยากร  
ที่เหมาะสม และต้องส่งเอกสารที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์จะขอบริจาคมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 5.2 การรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดิน ซึ่งหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใช้ประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืน การก่อสร้างอาคารที่บริจาคจะต้อง
ทำความตกลงกับหน่วยงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 
 5.3 การรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดิน ซึ่งอยู่ในความปกครอง
ดูแลหรือใช้ประโยชน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืน 
ให้ส่วนราชการใช้ดุลยพินิจในการรับบริจาคอาคารที่มีผู้ประสงค์จะก่อสร้างให้ส่วนราชการ อาจกำหนดให้  
ผู้บริจาคมีหลักประกันการก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการพัสดุ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิด้วยก็ได้ 
 5.4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสมทบ  
ค่าก่อสร้างหรือจัดซื้อครุภัณฑ์หรือรับเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ทำให้ส่วนราชการต้องเป็นภาระผูกผัน 
 

5.5 กรณีรับ... 
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 5.5 กรณีรับบริจาคอาคารสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้ด้วย 
  (1) จะต้องก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
  (2) หากมีความจำเป็นจะใช้แบบแปลนที่ไม่ใช้แปลนตาม (1) จะต้องเป็นแบบแปลน
ที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขา ลงนามรับรองในแบบแปลน โดยผู้รับรองต้องแนบใบอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะ
รับบริจาครับรองว่าได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว 
  (3) หัวหน้าหน่วยงานที่จะรับบริจาคจะต้องให้ความเห็นชอบผังหลักอาคารสิ่งก่อสร้างด้วย
และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรณีไป 
 6. อาคารสิ่งก่อสร้างที่รับบริจาคไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอ่ืน  
ให้แจ้งกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่ที่มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ 6 วรรคแรก ของกฎกระทรวง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 7. ผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะติดตั้งชื่อผู้บริจาคหรือชื่ออื่น เป็นชื่ออาคารหรือที่ทรัพย์สินที่
บริจาคให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามนัยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการตั้งชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือทรัพย์สิน ของหน่วยบริการที่ได้รับจากผู้บริจาคหรือท่ีได้จัดสร้างหรือ
ซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ. 2558 
 8. ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณีให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคใน
นามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 9. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
ทางราชการนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย 

     ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566                                                                          

                                                                   
                                                     (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                           นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

............................................. 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่ วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญท่ีพบบ่อย ๔ มาตรการได้แก่ 

(๑) มาตรการการใช้รถราชการ 
(๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
(๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจ  

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข โรงพยาบาลเนินมะปราง จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
และแก ้ ไขการกระทำผ ิดว ิน ั ยซ ึ ่ งประกอบด ้ วย  ๔ มาตรการด ั งกล ่ าว  เพ ื ่ อ ให ้ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ รั ฐ 
ในสังกัดโรงพยาบาลเนินมะปราง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

นโยบายหลัก    
๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ 
๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนี้ 

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐       
                                                                                                                 ๑.๕ พระราช.. 
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 ๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตร ีประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓. หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                                                    ประกาศ ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6                                                                          

                                                                            
                         (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 

                               นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

 



 
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเนินมะปรางพ.ศ. 2566 
( ฉบับร่าง ) 

........................................ 
 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปรางเพื่อให้การจัด
สวัสดิการภายในโรงพยาบาลเนินมะปรางมีประสิทธิภาพเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเนินมะปราง 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9(2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547 คณะอนุกรรมการโรงพยาบาลเนินมะปราง  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลเนินมะปราง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในโรงพยาบาลเนินมะปราง พ.ศ. 2565 ” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

“สมาชิก” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเนินมะปราง 
“คณะอนุกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่าคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลเนิน

มะปราง 
“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
“ประธาน” หมายความว่า ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปราง
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิกของคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
“ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเนินมะปรางหรือผู้มีคุณวุฒิ

ด้านการเงินและบัญชี คณะอนุกรรมการสวัสดิการแต่งตั้ง 
ข้อ 4 บรรดาข้อกำหนดหรือกฎอื่นใดที่มิได้บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
ข้อ 5 ให้ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลเนินมะปราง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด 1 

การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

ข้อ 6 สวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปรางจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิกเพ่ือประโยชน์แก่การดำรงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิกเป็นกรณี
ปกติเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

ข้อ 7 ประเภท… 
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ข้อ 7 ประเภทของสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลเนินมะปรางเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ

สวัสดิการกำหนดและประกาศให้สมาชิกทราบ 
สมาชิกมีสิทธิเรียกร้องขอคณะอนุกรรมการสวัสดิการให้มีการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเนิน

มะปรางตามความต้องการของสมาชิกได้ ทั้งนี้ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 50 คน เพ่ือนำเสนอคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการพิจารณา 

ข้อ 8 สมาชิกสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปรางคือเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเนินมะปราง ได้แก่ 
ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว 

ข้อ 9 คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้มีการ
รายงานผลการจัดสวัสดิการที่ผ่านมา การเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการจัดสวัสดิการในปีต่อไป 
การพิจารณาอนุมัติและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ รวมทั้ง การแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการในระหว่างปี ทั้งนี้ วันและเวลาและวิธีการประชุม เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการกำหนด 
และจะประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบการประชุมก่อนถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควรหรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้มีการสอบถามปัญหาหรือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในเรื่องท่ีมีความสำคัญและต้องการความเห็นร่วมกันจากท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก 

ในการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญ สมาชิกที่มาประชุม
ต้องมีไม่น้อยกว่า 50 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมได้ 

 
หมวด 2 

การเงินการบัญชีและการตรวจสอบ 
 
ข้อ 10 ให้จัดตั ้งกองทุนสวัสดิการขึ ้นในโรงพยาบาลเนินมะปราง เรียกว่า "กองทุนสวัสดิการ

โรงพยาบาลเนินมะปราง" 
ข้อ 11 กองทุนสวัสดิการประกอบด้วย 

(1) เงินที่มีผู้บริจาคให้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการ 
(2) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
(3) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(4) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (1) ถึง (3) 
(5) รายได้อ่ืนๆ 

ข้อ 12 ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ  ในการควบคุม ดูแลการเงิน  
การจ่ายเงินตามคำอนุมัติของผู้มีอำนาจ เก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงิน 
ตลอดจนการทำบัญชีเกี่ยวกับการนี้ 

ข้อ 13 ให้นำเงินกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่
คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นชอบ 

ข้อ 14 การรับเงินกองทุนสวัสดิการ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลเนิน
มะปรางไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ 

 
ข้อ 15 ผู้ที่… 
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ข้อ 15 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเหรัญญิกให้ทำหน้าที่รับเงินต้องนำส่งเงินพร้อมเอกสารการรับเงินให้
เหรัญญิก หรือ ผู้ที่เหรัญญิกมอบหมายภายในวันที่รับเงินนั้น 

ข้อ 16 การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจกองทุนสวัสดิการ 
ข้อ 17 ให้ประธานหรือกรรมการของคณะอนุกรรมการสวัสดิการคนใดคนหนึ่งที่ประธานมอบหมาย

เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการได้ ดังนี้ 
(1) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติของสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
(2) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีประธานหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ 18 การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายประกอบรายการ 
ข้อ 19 การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค หรือใบถอนเงินของธนาคาร เว้นแต่รายการที่ต่ำกว่า 5,000 บาท 

(ห้าพันบาท) จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ในกรณีที่สั่งจ่ายเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และใน
การจ่ายเช็คทุกฉบับจะต้องขีดคำว่า "หรือผู้ถือ" ออก  

ข้อ 20 การจ่ายเช็คหรือการถอนเงินฝาก จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ที ่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
มอบหมายลงนามร่วมกัน 2 คน 

ข้อ 21 ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
ข้อ 22 ให้เหรัญญิกรับผิดชอบจัดทำบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการตามระบบบัญชีสากลและจัดทำงบ 

รับ-จ่ายประจำเดือน เสนอคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เพ่ือทราบ 
ข้อ 23 ให้ปิดบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการปีละหนึ่งครั้ ง ตามปีปฏิทินแล้วจัดทำงบการเงินส่งให้

ผู้สอบบัญชีภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เสร็จภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีสามารถสอบถามประธานหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการหรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินได้ 

ผู้สอบบัญชีต้องรายงานผลการสอบบัญชีแก่คณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการสวัสดิการจะนำส่งสำเนาผลการสอบบัญชี
พร้อมรายงานประเมินผลการจัดสวัสดิการนั้น ให้แก่คณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการต่อไป พร้อมกันนั้น
คณะกรรมการสวัสดิการจะประชาสัมพันธ์ผลดังกล่าวให้สมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชี
รับรอง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการกำหนด 

ข้อ 24 สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว  
จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จึงจะทำลายได้ 
 

หมวด 3 
การสงเคราะห์สมาชิก 

 
ข้อ 25 คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
 

(1) - ผู้พ้นจาก... 
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(1) - ผู้พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ  5,000 บาท 
- ย้ายงานอายุงาน    1 - 4 ปี   ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ  1,000 บาท 
- ย้ายงานอายุงาน    5 - 9 ปี   ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ  2,000 บาท 
- ย้ายงานอายุงาน 10 - 19 ปี   ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ  3,000 บาท 
- ย้ายงานอายุงาน 20 - 30 ปี   ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ  5,000 บาท 
- ย้ายงานอายุงาน 30 ปี ขึ้นไป   ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ   10,000 บาท 

(2) ผู้เจ็บป่วยและผู้คลอดบุตร ซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ในสถานพยาบาล ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ 
ครั้งละ 300 บาท ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อปี หรือตามดุลยพินิจผู้อำนวยการ 

(3) ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้จัดซื้อพวงหรีด หรือสิ่งของอ่ืน
ตามลัทธิประเพณีไปเคารพศพ และจ่ายเงินสมทบในการเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีศพอีก รายละ 3,000 บาท 
เงินถวายปัจจัย จำนวน 500 บาท รวมถึง รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 วัน หรือตามความเหมาะสม 

(4) คู่สมรส บุตร ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม บิดาหรือมารดาโดยกำเนิดของสมาชิก ถึงแก่กรรม 
ให้จัดซื้อพวงหรีดหรือสิ่งของตามลัทธิประเพณีไปเคารพศพ และให้จ่ายเงินสมทบในการประกอบพิธีศพอีก รายละ 
1,000 บาท เงินถวายปัจจัย จำนวน 500 บาท รวมถึง รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 วัน หรือตาม
ความเหมาะสม 

(5) ในกรณีบุคคลอื่นๆ เช่น คณะกรรมการมูลนิธิและครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 
ผู้นำชุมชน ถึงแก่กรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ 

(6) สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรือสาธารณภัยอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ ไม่เกิน 5,000 บาท หรือตามความเหมาะสม 

(7) กรณีอื่นๆ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลเนินมะปราง ลง
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 26 ให้สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ยื่นคำขอต่อเลขานุการ โดยมีหลักฐานแสดงเหตุที่ควร
จะได้รับการสงเคราะห์ตามกรณนีั้นๆ พร้อมทั้งคำรับรองของผู้บังคับบัญชาของสมาชิก 

การขอรับการสงเคราะห์ ให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์ยื่นคำขอนับตั้งแต่วันที่มีเหตุอันควรได้รับการสงเคราะห์ 
ข้อ 27 ให้เลขานุการพิจารณามีความเห็นเสนอประธานเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการให้การสงเคราะห์

ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 25 แล้วแต่กรณี 
ข้อ 28 การให้การสงเคราะห์นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการ

หรือประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

            ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566                                                                          

                                                                         
                         (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 

                              นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

 


