
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจนตนารมณ์ 
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

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

  ข้าพเจ้า นายถาวร  สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ ในฐานะผู้บริหารของโรงพยาบาล 
สุขสำราญ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) และ
ขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนว่า โรงพยาบาลสุขสำราญ 
เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่าง
เป็นอตัโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ไปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโชชน์ส่วนราม ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้  ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชณ์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเข้าหน้าที่
ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐนตรีที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ "โรงพยาบาล
สุขสำราญใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต" (Together Against Comuption : TAC) 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
(นายถาวร  สาลี) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 
 

โรงพยาบาลสุขสำราญ 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                              



 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 

ในเทศกาลปีใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 256๖ 

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

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์
ขององค์กร  

โรงพยาบาลสุขสำราญ  ตระหนักและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสุขสำราญ ปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน  จึงออกประกาศเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสุข
สำราญ ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ไม่กระทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ดังนี้ 

   1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงาน
ราชการ และหน่วยงานเอกชน 

  1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนันใด ๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนำให้เกิด
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

  1.3 ไม่เป็นตัวกลางรับหรือเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐละเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่กำหนดไว้ 
    1.4 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มิใช่ญาติ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคา  ไม่
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมตามปกติประเพณีนิยม 
   1.4.1 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท        
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
   1.4.2 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท 
และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่    
 

2/1.4.๓ ถ้าของขวัญ... 
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   1.4.3 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่ง
มอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ของขวัญใน
การย้ายหน่วยงานของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 
  2. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือ
พฤติกรรมที่เข้าขายการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือสื่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร โดยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
  3. ผู้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ  ที่ทาง
ราชการกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 
  4. หน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และทำความ
เข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการรับสินบน รวมถึงเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
  5. หน่วยงานในสังกัดมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำ
ธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
  6. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
  ให้ทุกสถานบริการในสังกัดโรงพยาบาลสุขสำราญ พัฒนาระบบกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
การดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน
ปัญหา เพื่อการป้องกันการทุจริต  และการกระทำผิดวินัยตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญสุขสำราญ ปีละสองครั้ง คือ เดือนเมษายน และเดือนกันยายน 
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  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะยกเลิกประกาศฉบับนี้ 
 
 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 

(นายถาวร  สาลี) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
............................................... 

 

  ด้วยโรงพยาบาลสุขสำราญ มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยรับสินบนหรือไม่ โรงพยาบาลสุขสำราญ จึง
ได้กำหนดมาตรการการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสุขสำราญ เป็นด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการ
กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
4. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลักและความถูกต้องยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
5. ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์

สูงสุด 
6. ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื ่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง                

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพื่อตนเอง/ผู้อื่นโดยมิชอบ 
7. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องตนเอง 
9. ปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุ                        

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปรปักษ์ต่อการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม 

10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏบิัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญโดยทันที่ เพื่อพิจารณา
แก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้ความถูกต้องและเป็นธรรม 
 
 

2/11. หากหัวหน้า... 
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11. หากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือมีข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบ
ดำเนินการข้อเท็จจริง รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ เพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนข้อเท็จจริงต่อไป 

12. ให้รายงานตรวจสอบภายใน ออกประเมินตรวจสอบภายในและประเมินความเสี ่ยงเพ่ือ
คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างมาตรวจสอบตามความเหมาะสม และรายงานให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสุขสำราญ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)  

 
    

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 

(นายถาวร  สาลี) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 256๖ 

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

  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์
ขององค์กร 
  โรงพยาบาลสุขสำราญ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสุขสำราญ ปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน จึงออกประกาศเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
และให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสุขสำราญ ถือปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมาย 
  2. มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  3. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 
  4. การรับเงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาค รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจนำมาซึ่ง
ความเสี่ยงต่อคอรัปชั่น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน 
  5. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือประชาชน เพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
  6. กรณีมีผู ้บริจาคทรัพย์สินให้หน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขโดย
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในงาน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 
 

(นายถาวร  สาลี) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ประจำปีงบประมาณ 256๖ 

............................................... 
  โรงพยาบาลสุขสำราญ ได้รับนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้าน
การป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสุขสำราญ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการ
ทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ ดังนี้ 
  1. มาตรการการใช้รถราชการ 

- การใช้รถส่วนกลาง ให้ใช้เพื ่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์คือ การขอใช้รถเพื่อการไปประชุมหรืออบรมทั้งในเขตจังหวัดและนอก
เขตจังหวัด  การขอใช้รถไปติดตามแฟ้ม ติดตามงาน และติดต่อราชการภายในอำเภอละจังหวัด  การออกหน่วย/ลง
พ้ืนที่ในชุมชน การรับ-ส่งผู้ป่วยที่เดินทางลำบากจาก รพ.สต.ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย และการเก็บอุปกรณ์หัตถการ
ของรพ.สต.ส่งนึ่งที่โรงพยาบาลแม่ข่าย 
  2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
   - การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่ งใช้หลักเกณฑ์ของระเบียบ
กฎหมาย 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ 
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมาย
กำหนด  
   - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตร
การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้  

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม  
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
(๔) ค่าประกาศนียบัตร  
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
(๖) ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

๒/(9) ค่าอาหาร... 
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(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร  
(๑๓) ค่าอาหาร (๑๔) ค่าเช่าที่พัก  
(๑๕) ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายตาม (๑)  
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
 (๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม  
 (๒) เจ้าหน้าที่  
 (๓) วิทยากร  
 (๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 (๕) ผู้สังเกตการณ์ 

  4. มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการ จึงขอประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไข
การกระทำผิดวินัยด้วย 4 มาตรการดังกล่าว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
  1. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
  2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550  
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  5. พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
(นายถาวร  สาลี) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ          



            
 
 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสุขสำราญ 
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 256๖ 

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

  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น เพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่  
8 กรกฎาคม 2548 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัด
สวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินผลการจัดการสวัสดิการ ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มี
กรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสุขสำราญ ดังนี้ 

 ๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการ
ของหน่วยงานนั้น ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดทำบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 ๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิกสวัสดิการเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิก
สวัสดิการเป็นกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรืออนุคณะกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควรจัดเพิ่มข้ึน 

 ๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี ้ การ
สงเคราะห์สมาชิกด้านอื่นๆ เช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการเห็นสมควร 

 ๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการการก่อน 
 
 

๒/5. คณะอนุกรรมการ... 
 



 
- ๒ - 

 
 ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบจากสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมีเงื่อนไข

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 6. ให้มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการในหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจำ  
(ในรอบทุก 6 เดือน และ 12 เดือน) 
 

 จงึประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
(นายถาวร  สาลี) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ 
 
 


