
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
เรื่อง  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖5 
........................................................................................................................ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖4 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐  ให้ถือปฏิบัติ    
ว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องด้วยในโอกาส
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการราชการ และให้ก าชับดูแล
ข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยม
การแสดงความปรารถนาดี และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  กล้าหาญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะที่ควรเพ่ือขจัดปัจจัย
อันมีส่วนท าให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างนิสัยและความคาดหวังผิด  ๆที่ว่าผู้น้อยต้องดิ้นรนเพ่ือหาของขวัญให้ผู้ใหญ่ การที่จะ
พยายามคงไว้ซึ่งกติกาเช่นนี้ย่อมเท่ากับเป็นการรักษา “ระบบอุปถัมภ์” ที่เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุแห่งพฤติกรรมคอร์รัปชั่น ที่
กลายเป็นมะเร็งร้ายในประเทศมาช้านาน ทั้งนี้ ควรปลุกจิตส านึกทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงการราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีแสดงความยินดี หรือปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน                  
ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย 
  ๒. การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ  ให้เป็นอันงด                    
โดยเด็ดขาด 
  ทั้งนี้   จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงความปรารถนาดีต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 
๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ และให้รวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวด้วย  
  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัย
อย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ 

  ประกาศ ณ  วันที่   4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 



 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านโคก 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

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

        ตามที่   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว 
นั้น 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข                      
อ าเภอบ้านโคก ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวั สดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ โดยห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท  
จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public sector) หากเกิดประโยชน์                    
ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน           
โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (net price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด                   
ในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 

ทั้งนี้  การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง                     
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้รับมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๔๙ 

ประกาศ ณ  วันที่     4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 



 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านโคก 

เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

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

  เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  ๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้ง
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ
ตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

ประกาศ ณ  วันที่     4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 



 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

เรื่อง  มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
    ........................................................................................................... 

                             
  โดยที่เป็นการสมควร  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ  พ.ศ.๒๕๖๑  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนด
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วย
บริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงิน
บริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑  

๒.กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะด าเนินการจัดให้มีการเรี่ยไร หรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ 

๓.หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และหาก
การกระท านั้นมีมูลความผิด ให้ด าเนินการทางวินัย  ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นการกระท า
ความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ  วันที่     4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 



 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านโคก 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

        ตามที่  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการ โดย
ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการ
ส าคัญ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จึงขอก าหนดให้มาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการ เป็น
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก   โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 

๓. มาตรการกรจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๒. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๓. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประชาชน 

ทั้งนี้ โดยให้ก าหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัยทั้ง ๔ 
มาตรการ ตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  และหากพบการกระท าความผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทาง
อาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป  

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

                    ประกาศ ณ  วันที่   4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 



 
 
 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  มาตรการการรับของแถม                                          
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไม่ขัดกับเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดมาตรการการรับของแถม  เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดซื้อจัดซื้อจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น 

๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้เสนอ
รายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถ
รับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือแสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตรวจรับพัสดุ และให้น าพัสดุลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

   ประกาศ ณ  วันที่    4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 



 
 
 

 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล                                          
_____________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควร  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้า หรือ
สิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
ข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ประกาศคณะกรรมการ
สวัสดิการข้าราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงก าหนดมาตรการการจัด
สวัสดิการภายในสถานพยาบาล  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการของ
หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการของหน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด
คนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการ ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดท าบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้อนุกรรมการคน
หนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ้นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก
สวัสดิการเพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่สมาชิกสวัสดิการเป็นกรณีปกติหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรจัดเพ่ิมขึ้น 

๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี้ การออมทรัพย์ การให้กู้เงิน 
การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ การฝึกอาชีเพ่ือเสริมรายได้     
การสงเคราะห์สมาชิกด้านอ่ืน  ๆเช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย หรือตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอ่ืนตามที่
คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการก่อน 
  ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมีเงื่อนไขการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

      ประกาศ ณ  วันที่     4  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 
 
(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 


