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บทนํา 
 

 การจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ เปนกิจกรรมหรือกิจการใดๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนโดย 
มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการเพ่ือประโยชนแกการดํารงชีพ
นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเปนไปเพ่ือประโยชนในการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการดังกลาว จะตองเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสวนราชการใดท่ีมี 
การดําเนินการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก จะตองปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ ในเรื่องการจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการ วิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการหาหรือการรับรายไดท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการ การใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ  
การตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการ เพ่ือใหเปนไปอยางถูกตองและตรงตามเจตนารมณของการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ 

 อยางไรก็ตาม กรณีการจัดใหมีสวัสดิการภายในของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กลับพบปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เชน ปญหา
เก่ียวกับขอจํากัดของสวนราชการในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการท่ีไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ ปญหาเรื่อง
การหาหรือการรับรายไดท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการท่ีอาจเปนไปในลักษณะผลประโยชนทับซอน (Conflict of 
interest) ระหวางผลประโยชนของรัฐและประชาชนกับผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนสมาชิก
สวัสดิการ ปญหาการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการผิดวัตถุประสงค เปนตน ซ่ึงชองวางอันเกิดจากปญหาดังกลาว 
อาจเปนชองทางในการกระทําทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ เก่ียวกับการใชจายเงินสวัสดิการของสวนราชการ 
 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดรับเรื่อง
กลาวหาอดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลแหงหนึ่ง เบิกจายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลโดยพาบุคลากร 
และเจาหนาท่ีเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศโดยมิชอบ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา  
ผูถูกกลาวหาเม่ือครั้งดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ไดรับมอบหมาย 
ใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะประธานอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล ที่เปนงานราชการอีกประการหนึ่งดวย  
เม่ือถูกกลาวหาวาเบิกจายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาล โดยพาบุคลากรและเจาหนาท่ีเดินทางไปทัศนศึกษา
ตางประเทศโดยมิชอบ จึงเปนการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ กรณีอยูในอํานาจการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
เนื่องจากปรากฏวา มีเรื่องกลาวหาเก่ียวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
หรือการใชจายเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลโดยผิดวัตถุประสงคอยูเนืองๆ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นสมควร 
ท่ีจะกําหนดใหมีมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเด็นท่ีมาของเงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตางๆ ของรัฐ  
วาเปนเงินบริจาคโดยชอบ หรือเปนเงินผลประโยชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของแพทย พยาบาล 
หรือบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นในลักษณะผลประโยชนทับซอน 
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  คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการอํานวยการดานมาตรการปองกันการทุจริต        
ไดดําเนินการศึกษาขอเท็จจริงจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารหลักฐานจากการทําหนังสือขอทราบขอมูล       
ที่เกี่ยวของจากกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งไดเชิญผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และผูแทนกระทรวงสาธารณสุข มาใหขอเท็จจริง 
ในรายละเอียด แลวเห็นสมควรท่ีจะมีขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายใน 
ของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๑๙ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเปน
แนวทางในการปองกันปญหาการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของและสรางความโปรงใสในกระบวนการ 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตอไป 
 
ขอเท็จจริง 
 ๑. ขอเท็จจริงท่ีไดจากการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
 

 จากการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
ขณะเกิดเหตุ (ในระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒) ผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแหงหนึ่ง มีอํานาจหนาท่ีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง ผูถูกกลาวหาเปน
ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล มีอํานาจอนุมัติการใชเงินสวัสดิการ และการอนุมัติเบิกจายเงิน
สวัสดิการฯ ตามระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการโรงพยาบาล... พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปน
ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ ตามคําสั่งโรงพยาบาล... ท่ี ๑๘๘/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐  
ซ่ึงการจัดสวัสดิการของโรงพยาบาลดังกลาวนั้น จัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 โดยขณะท่ีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล... และตําแหนงประธาน
คณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล... ไดลงนามในสัญญารับจางนําเท่ียวกับหางหุนสวนจํากัด นพิศ ทัวร 
เพ่ือนําบุคคลทัศนศึกษา ดังนี้ 

 (๑) ทัศนศึกษาเมืองปกก่ิง ประเทศจีน จํานวน ๒ รุน 
  รุนท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓๖ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๙๕๘,๓๐๐ บาท 
  รุนท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๕ – ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จํานวน ๓๙ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๑,๐๓๖,๐๐๐ บาท 

 (๒) ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม จํานวน ๒ รุน 
  รุนท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๓๙ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๔๖๔,๑๐๐ บาท  
  รุนท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๓๖ คน  
     เปนจํานวนเงิน ๔๒๘,๔๐๐ บาท  

 (๓) ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร เม่ือวันท่ี ๑๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ จํานวน  
๓๗ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๖๖๖,๐๐๐ บาท 
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 (๔) ทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย  เม่ือวันท่ี ๔ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๔๐ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๒,๗๐๗,๗๒๕ บาท 

 (๕) ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา จํานวน ๒ รุน 
  รุนท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๔๐ คน 
  รุนท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๔๒ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๗๙๒,๐๐๐ บาท 

 (๖) ทัศนศึกษาประเทศตุรกี เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จํานวน ๓๗ คน 
     เปนจํานวนเงิน ๒,๔๐๐,๘๖๐ บาท 

  รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๙,๔๕๓,๓๘๕ บาท 

  การจัดไปทัศนศึกษาตางประเทศดังกลาว ดําเนินการเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล ท่ีปฏิบัติงานจนโรงพยาบาลไดผานการรับรองคุณภาพและไดรับรางวัลตางๆ 
จากกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืนๆ มากมาย เชน ผานการรับรองคุณภาพ Accreditation ฯลฯ      
ผูถูกกลาวหาจึงไดจัดทัศนศึกษาตางประเทศใหแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลทุกระดับชั้น โดยแบงเปนรุนๆ  
และไดรับการจัดสรรเปนโควตาใหแกสหวิชาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิค
การแพทย นักรังสีการแพทย นักกายภาพบําบัด ผูมีอํานาจคัดเลือกคือหัวหนาฝายแตละฝายซ่ึงมีหลักเกณฑ  
ในการคัดเลือกคือ ตองอุทิศตน ทุมเทกําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติงาน จิตอาสา และรวมกิจกรรม      
งานของจังหวัดและหนวยงานอ่ืนๆ โดยในการคัดเลือกนั้นไดมีคณะกรรมการในการคัดเลือกและจัดสรร           
เฉลี่ยจํานวนคนใหเสมอภาคทุกฝายในโรงพยาบาล ท้ังนี้ สวนมากผูท่ีไดรับคัดเลือกไปทัศนศึกษาตางประเทศ 
เปนหัวหนาฝาย โดยงบประมาณท่ีนํามาใชจายเปนคาทัศนศึกษา จํานวน ๙,๕๔๓,๓๘๕ บาท ดังกลาว ใชจาย
จากเงินสวัสดิการโรงพยาบาล ตามระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการโรงพยาบาล... พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซ่ึงมีอยู ๒ บัญชี คือ 

  (๑) บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาxxx ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพ่ือขาราชการ-ลูกจาง  
โรงพยาบาล... เลขท่ีบัญชี xxx-x-xxxxx-x โดยบัญชีนี้องคการเภสัชกรรมจะโอนเงินเขามาและเจาหนาท่ี 
การเงิน จะใชเบิกจายเงินเม่ือกรณีตองจายเปนคาทําขวัญบุตร โดยจายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท คามงคลสมรส 
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวชวยเหลือครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท แตหากเจาหนาท่ี
เสียชีวิตเองจะจายใหญาติรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาxxx ชื่อบัญชี โรงพยาบาล ... (สวัสดิการเจาหนาท่ี) 
เลขท่ีบัญชี xxx-xxxxxx-x บัญชีดังกลาวนี้ไดรับการบริจาคจากหนวยงานอ่ืน บุคคลภายนอก บริษัทยา โดยใช
จายตามหลักเกณฑระเบียบการจายเงินสวัสดิการโรงพยาบาล.. . พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเงินสวัสดิการ   
มิใชเงินงบประมาณและไมใชเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ของทางราชการ ซ่ึงผูมีอํานาจในการเบิกจายเงิน    
ของท้ัง ๒ บัญชี ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล... รองผูอํานวยการโรงพยาบาล...ฝายบริหาร  
รองผูอํานวยการโรงพยาบาล...ฝายการแพทย และเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงจะตองมีลายมือชื่อสองในสี ่
ของคณะกรรมการ 
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 ๒. ขอเท็จจริงท่ีปรากฏเปนขาวตามส่ือมวลชน 
 

  สํานักขาวอิสรา ไดเผยแพรขาว “เงินปริศนา! บ.ยาโอนเขาบัญชีกองทุนฯ รพ.ระยอง 
หลายลาน ผอ.ขอตรวจสอบ” เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเปดเผยวา เม่ือปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีผานมา บุคลากรของโรงพยาบาลระยองกลุมหนึ่งไดสงหนังสือถึง พลตํารวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ประธานกรรมการ ป.ป.ช.) และนายพิศิษฐ  
ลีลาวชิโรภาส ผูวาการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ผูวาฯ สตง.) ใหตรวจสอบบัญช ี
เงินฝากชื่อ “กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยอง” ในชวงปลายป ๒๕๕๙ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ กรณี 
มีเงินจากเอกชนท่ีประกอบธุรกิจขายยาและเครื่องมือแพทยโอนเงินเขาบัญชีดังกลาวเปนเงินหลักแสนถึง 
หลักลานบาท รวมเปนเงินหลายลานบาท ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวถูกโอนเขามาอยางสมํ่าเสมอในชวงกลางเดือน 
และทุกปลายเดือน โดยขอให ป.ป.ช. และ สตง. ตรวจสอบวาเปนเงินคาอะไร เก่ียวของกับการเปนคูสัญญา
จัดซ้ือยาของโรงพยาบาลหรือไม และใครไดรับประโยชนหรือไม อยางไร ท้ังนี้ สํานักขาวอิสรา ไดสรุปเง่ือนปม
ในกรณีดังกลาว ดังนี้ 
 

 (๑) บัญชีท่ีถูกรองเรียนใหตรวจสอบเปนบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย ประเภทเงินฝาก

ออมทรัพย พบขอมูลวาในชวง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙ จํานวน ๑๗,๘๘๑,๔๕๗.๐๑ บาท วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มียอดคงเหลือ ๑๐,๖๙๐,๖๘๙.๗๕ บาท 
ในชวงดังกลาวมีเงินหมุนเวียนรวม ๒๔,๔๙๕,๑๘๑.๕๓ ลานบาท 
 

 (๒) ในยอดเงินหมุนเวียนดังกลาวมีรายการฝากถอนท่ีนาสนใจ คือ 
 - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รายการโอนเขาสี่ครั้ง ครั้งแรก ๓๐๐,๐๗๖.๐๗ บาท ครั้งท่ีสอง 
๕๑๔,๖๙๖.๐๔ บาท ครั้งท่ีสาม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งท่ีสี่ ๒๔๐,๘๐๕.๖๑ บาท วันเดียวกัน มีการถอนออก 
๒๕๓,๐๔๘.๐๐ บาท 
 - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายการโอนเขาสามครั้ง ครั้งแรก ๒๓๙,๙๔๖ บาท ครั้งท่ีสอง 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งท่ีสาม ๖๘๙,๒๑๓.๙๖ บาท วนัเดียวกัน มีการถอนออก ๑,๔๔๒,๕๐๐ บาท 
 - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายการโอนเขาสามครั้ง ครั้งแรก ๕๗๔,๒๓๕.๔๐ บาท ครั้งท่ีสอง 
๒๕๒,๗๕๒.๑๒ บาท และครั้งท่ีสาม ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันเดียวกัน มีการถอนออก ๑,๔๓๗,๗๘๓ บาท 
 - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีรายการเบิกถอน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ ลานบาท  
 

 (๓)  กรณีเงินฝากเขาบางรายการ ถูกรองเรียนวาเปนเงินปริศนาจากบริษัทเอกชนซ่ึง 
ไมทราบวาเปนคาอะไร เชนเดียวกับรายการถอนเงินจํานวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ ลานบาท เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ใครเปนผูเบิกถอน และเบิกถอนดวยวัตถุประสงคใด เหตุใดจึงแยกเบิกถอนเปน ๔ ครั้งในวันเดียว 
 

 (๔)  การบริหารเงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยอง ตามระเบียบตองมีการจัดการ
กองทุนสวัสดิการ กําหนดใหหนวยงานราชการในสังกัด (โรงพยาบาล) จัดต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  
เปนผูมีหนาท่ีในการบริหารจัดการและตรวจสอบเงินกองทุน และทํารายงานสรุปบัญชีดังกลาวทุก ๆ ๖ เดือน 
รวมท้ังรายงานใหคณะกรรมการสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ กรณีกองทุน
สวัสดิการโรงพยาบาลระยอง ไดมีการดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนดไวหรือไม อยางไร 
 

  นายแพทยวิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลระยองใหสัมภาษณและยืนยันกับ 
สํานักขาวอิศราวา การบริหารงานของโรงพยาบาลระยองมีความโปรงใสและทําตามระเบียบราชการ แตตอง 
ขอตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมกอนการชี้แจงขอมูล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และขอรองสื่อใหความเปนธรรม 
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ในการนําเสนอขอมูลดวย เนื่องจากการบริหารงานโรงพยาบาลในชวงท่ีผานมามีปญหาความขัดแยงภายใน 
จากบุคคลบางกลุมท่ีพยายามสรางประเด็นใสรายโรงพยาบาลใหเกิดความเสียหาย 
  ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลระยองไดเผยแพรเอกสารชี้แจงขอเท็จจริง
ใหแกสื่อมวลชน โดยตามคําชี้แจงในกรณีบัญชีกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลระยองท่ีมีเงินจากบริษัทจําหนาย
ยาโอนเขาหลายลานบาท นั้น โรงพยาบาลระยองไดดําเนินการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการข้ึนเรียกวา “กองทุน
สวัสดิการโรงพยาบาลระยอง” ตามขอ ๑๓ แหงระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคใหสวัสดิการแกเจาหนาท่ีนอกเหนือไปจาก
สวัสดิการท่ีทางราชการจัดให เพ่ือสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลระยอง การสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร 
โดยทุนมี ๒ ประเภท คือ  
  (๑) ทุนเผยแพรผลงาน หมายถึงเงินทุนสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิชาการและ
งานวิจัย จึงเปนคาใชจายท่ีมีนอกเหนือจากสิทธิการเบิกจากกรมบัญชีกลาง โดยสนับสนุนท้ังคาใชจายในการ
นําเสนอผลงานและการตีพิมพผลงาน  
  (๒) การพัฒนาผานเรื่องเลา การพัฒนางานดวย CQI การวิจัย R๒R นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 
และสนับสนุนทุนการศึกษาแพทยสาขาขาดแคลน เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และคา
สนับสนุนกีฬาและนันทนาการในโอกาสตาง ๆ  
  โดยกองทุนสวัสดิการดังกลาว มีรายรับจากการสนับสนุนโดยสมัครใจจากภาคประชาชน 
และภาคเอกชน ตลอดจนการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวัสดิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายจายมีการจายเงินตามวัตถุประสงคภายใตการควบคุมและจัดทําบัญชี
รายรับ - รายจาย 
 

  ๓. ขอเท็จจริงจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

 ๓.๑ สํานักงาน ก.พ. 
 

 ๓.๑.๑ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)  
ไดใหขอมูล ความเห็น พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของในเรื่องการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตอคณะอนุกรรมการอํานวยการดานมาตรการปองกันการทุจริต ในการประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
 

 (๑) การจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณมุงประสงคและบังคับใชกับหนวยงาน
ตั้งแตระดับกรมและระดับต่ํากวากรมลงมาดวย โดยสวนราชการตั้งแตระดับกรมข้ึนไปท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 
จะตองมีการมอบอํานาจใหหนวยงานยอยของตนในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
 

  (๒) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ มีเจตนารมณและออกแนวปฏิบัติดังกลาวเพ่ือขยายความ
ของคําวา “หนวยงาน”โดยกรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือเหตุพิเศษนั้นหนวยราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายใน
หนวยงานยอย คือแยกการบริหารจัดการตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการได ซ่ึงหมายถึงเปนหนวยงานยอย
ของสวนราชการ และในกรณีท่ีมีการแยกการบริหารจัดการดังกลาว คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการ
คือ คณะกรรมการหลัก จะตองมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานท่ีมีการแยกการบริหาร
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จัดการออกไป โดยจะตองมีการพิจารณามอบอํานาจท้ังในเรื่องของการมอบหมายภารกิจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
การทํานิติกรรมสัญญา ซ่ึงคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการหรือคณะกรรมการหลัก ยังคงตองรับผิดชอบ
ตอการดําเนินงานของผูรับมอบอํานาจ ตองมีการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และกํากับดูแล โดยการมอบอํานาจ
ขางตน คณะกรรมการหลักอาจกําหนดเปนหลักเกณฑเง่ือนไข ระเบียบสวัสดิการกลางใหชัดเจนวามีการมอบ
อํานาจในการจัดสวัสดิการเรื่องใดบาง มีการมอบภารกิจเรื่องใดเพ่ือใหหนวยงานยอยนําไปปฏิบัติ หรืออาจ 
ใหอํานาจการดําเนินการในกรณีท่ีหนวยงานยอยรองขอใหมีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการหลัก
กําหนดไว  
 

 (๓) ปจจุบันสวนราชการระดับกระทรวงและกรม มีการจัดสวัสดิการภายใน
ทุกสวนราชการ ยกเวนสวนราชการในระดับจังหวัดท่ีไมมีการจัดสวัสดิการ ท้ังนี้ในทางปฏิบัติหนวยงานราชการ 
ในสวนภูมิภาคจะมีหนวยงานในระดับกรมเปนผูดูแลการจัดสวัสดิการของหนวยราชการยอยในระดับพ้ืนท่ี  

 

 (๔) หนวยราชการสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการ 
ท่ีกําหนดไวในขอ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได
โดยตองกําหนดไวอยางชัดเจนในสวนของกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงใหอํานาจคณะกรรมการสวัสดิการในการจัดใหมีสวัสดิการอ่ืนใด นอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดไวในขอ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 (๕) คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการกลางท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เปนผูกํากับดูแล โดยมีอํานาจหนาท่ีดูแลเรื่องการออกนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการ
ดําเนินการตาง ๆ ในสวนของหลักการท่ีเปนนโยบายเทานั้น และอาจมีการพิจารณาวินิจฉัยปญหาในกรณีท่ีเปน
เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 

 (๖) คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการเปนคณะกรรมการกลางทําหนาท่ี
กํากับดูแลโดยท่ัวไป และเปนท่ีปรึกษาในการจัดสวัสดิการของสวนราชการตางๆ การดําเนินงานจะเปนลักษณะ
ของการมอบอํานาจใหคณะกรรมการสวัสดิการในแตละหนวยงานไปดําเนินการจัดสวัสดิการเอง ในลักษณะของ
คณะกรรมการสวัสดิการในสํานักงานปลัดกระทรวง กับคณะอนุกรรมการสวัสดิการในหนวยงานของสวนราชการ
ในสวนภูมิภาค โดยคณะกรรมการสวัสดิการกลางจะออกเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบของ 
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ แตไมไดมีการออกระเบียบ ขอกําหนด หรือแนวปฏิบัติ ในการควบคุมหรือตรวจสอบ 
การใชจายเงินสวัสดิการภายในสวนราชการ เพ่ือใหเปนไปโดยถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัด
สวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ แตอยางใด 

 

 (๗) ศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการของสํานักงาน ก.พ. เปน
โครงสรางภายในซ่ึงปจจุบันมีการปรับเปลี่ยน และมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยประสานการจัด
สวัสดิการขาราชการ โดยมีผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการ 
ศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ สําหรับวิธีการในการดําเนินงานเรื่องการบริหารจัดการเก่ียวกับ
คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการ จะมีคณะกรรมการหลัก คือ คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการ 
โดยอาจมอบอํานาจในการจัดสวัสดิการใหกับหนวยงานยอยของสวนราชการท่ีตั้งอยูในภูมิภาคในลักษณะของ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสวนราชการ เปนเรื่องของการบริหารจัดการ อาทิ ในการ
จัดสวัสดิการของโรงพยาบาล ภายในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจกําหนดรายละเอียดและ
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ออกระเบียบสวัสดิการใหมีความชัดเจนในการพิจารณามอบอํานาจใหหนวยงานยอยในระดับโรงพยาบาล 
ท่ัวประเทศ  

(๘) สํานักงาน ก.พ. โดยศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ ไมมีขอมูล
รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและไมพบขอรองเรียน
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตางๆ พบเพียงปญหาในเชิงปฏิบัติ โดยเม่ือเกิดกรณี 
ท่ีเปนปญหาจะมีการทําหนังสือเพ่ือขอหารือ การสอบถามทางโทรศัพทหรือการติดตอขอเขาพบเพ่ือสอบถาม
หลักการ ข้ันตอน ของการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

(๙) ท่ีมาของเงินกองทุนสวัสดิการ เปนเรื่องการจัดการภายในของแตละ
หนวยงาน เปนไปตามขอ ๑๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และในสวนเงินบริจาคเพ่ือกองทุนสวัสดิการของแตละหนวยงานนั้น จะตองไมขัดกับหลักการขัดกัน
แหงผลประโยชน (Conflict of Interest) โดยเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการ          
ในการรับเงินบริจาค นอกจากนี้ จะมีเงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให  

 

(๑๐) วัตถุประสงคหรือขอบเขตของการใชเงินสวัสดิการ ตองอยูภายใต
วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับระเบียบและเง่ือนไขของแตละหนวยงาน  
โดยมีแนวทางเปนไปตามขอ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงแตละหนวยงานจะมีการตรวจสอบการใชจายโดยถูกควบคุมดวยระบบบัญชี โดยใหผูตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการนั้นเปนผูตรวจสอบ และเนื่องจากเปนเรื่องของการบริหารจัดการภายในของเงินกองทุน
สวัสดิการของแตละหนวยงาน อีกท้ังเงินกองทุนสวัสดิการไมใชเงินงบประมาณแผนดิน จึงไมไดเปนอํานาจของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบการใชจายเงิน 

 

(๑๑) สํานักงาน ก.พ. โดยศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ  
อยูระหวางการศึกษา เพ่ือแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอาจเริ่มใหมีดําเนินการภายในป ๒๕๕๘ หรือ ป ๒๕๕๙ เพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบท
และสถานการณในปจจุบัน 

 

๓.๑.๒  สํานกังาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือ ท่ี ปช ๐๐๐๓/๐๑๒๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ขอมูลและเอกสารหลักฐาน ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปยังสํานักงาน ก.พ.  เพ่ือขอทราบขอมูล
ขอเท็จจริงกรณีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือ ท่ี นร ๑๐๑๒.๓/๔๑ ลงวันท่ี 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ดังนี้ 
 

 (๑) ในปจจุบัน สํานักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ  
มีขอมูลเก่ียวกับสถิติการดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ 
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประจําป ๒๕๕๘ สรุปไดดังนี้ 
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สถิติการดําเนินการจัดสวัสดิการ ประจําป ๒๕๕๘ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

กิจกรรม สวนราชการ จังหวัด 

มี ไมมี มี ไมมี 

การจัดสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒๖ 

(๙๖.๙ %) 

๔ 

(๓.๑ %) 

๑๑ 

(๑๗.๕ %) 

๕๒ 

(๘๒.๕ %) 

การออกระเบียบสวัสดิการภายในสวนราชการหรือ

ขอบังคับ 

๑๒๖ 

(๙๖.๙ %) 

๔ 

(๓.๑ %) 

๑๑ 

(๑๗.๕ %) 

๕๒ 

(๘๒.๕ %) 

การจดัทํานโยบาย แผนงาน งบประมาณ ๑๒๕ 

(๙๖.๑ %) 

๕ 

(๓.๙ %) 

๑๐ 

(๑๕.๕๙ %) 

๕๓ 

(๘๔.๑ %) 

รวม (๑๐๐ %) (๑๐๐ %) 
 

ท่ีมา : รายงานการติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ : ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ 
 

 (๒) สํานักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี
กํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของสวัสดิการภายในสวนราชการ ตามขอ ๓๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายรวมถึง
กํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตาง ๆ ตลอดจนเสนอแนะใหมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ นั้น ในปจจุบัน 
สํานักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี ตามขอ 
๓๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 
 (๒.๑) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
ของสวนราชการตาง ๆ 
 (๒.๒) เสนอนโยบายการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนเสนอแนะใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ โดยท่ีผานมาคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการไดจัดทําประกาศและหลักเกณฑ
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ดังนี้ 
 (๒.๒.๑) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ และเง่ือนไขการพิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ 
 (๒.๒.๒) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ 
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 (๒.๒.๓) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
 (๒.๒.๔) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการกูเงินจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
 (๒.๒.๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน
ของสวนราชการ 
 (๒.๒.๖) การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ 
ภายในสวนราชการ 
 (๒.๒.๗) สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ อยูระหวางการศึกษาเพ่ือแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงจะนําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ กอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหประกาศใชตอไป 
 

 (๒.๓) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามท่ี
สวัสดิการภายในสวนราชการหรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปน
ท่ีสุด ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาวินิจฉัยปญหากรณีขอหารือของสวนราชการเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 (๓) สํานักงาน ก.พ. โดยศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ ซ่ึงทํา
หนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ และมีอํานาจหนาท่ีตามขอ ๓๓ และ 
ขอ ๓๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในปจจุบัน  
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการไดดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี 
ตามขอ ๓๓ และขอ ๓๕ ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ และจัดทํารายงานผลดังกลาว เพ่ือเสนอปญหาและแนวทางการดําเนินการ 
 (๓.๒) เสนอแนวทางการแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หลักเกณฑ วิธีการ ประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 (๓.๓) สงเสริมการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ โดยจัดการสัมมนา
เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ เพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิลสูงสุด 
 สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ. ในฐานะ
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการท่ีผานมายังไมพบประเด็นปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินการ สวนใหญจะมีเพียงปญหาของสวนราชการในเชิงปฏิบัติ เชน การแตงตั้งและคัดเลือก
คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการ ข้ันตอนการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ เปนตน 
ซ่ึงเม่ือเกิดกรณีท่ีเปนปญหา สวนราชการจะหารือทางโทรศัพท ทําหนังสือ หรือติดตอขอพบเจาหนาท่ีเพ่ือ
สอบถามหลักการ ข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพ่ือใหปฏิบัติไดถูกตองตรงตามเจตนารมณของระเบียบฯ 
ตอไป แตยังไมมีสวนราชการใดสงเรื่องรองเรียนมายังสํานักงาน ก.พ. เก่ียวกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
 

 (๔) สํานักงาน ก.พ. มีแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหเกิดระบบรายงาน 
ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ดังนี้ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจรติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข | 9 



 

 (๔.๑) ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการกําหนดใหสวนราชการและจังหวัดรายงานผลอยางเปนข้ันตอน 
 (๔.๒) สํานักงาน ก.พ. ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภายใน 
สวนราชการในภาพรวมจากแบบสอบถาม และขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลอง 
กับสถานการณปจจุบัน และมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการตามระเบียบ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 (๕) ตามขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดวา “การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเรื่องใดท่ีมีความสําคัญ 
และมีลักษณะเฉพาะซ่ึงสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดําเนินการโดยมีระเบียบการจัด
สวัสดิการเปนการเฉพาะตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการและการจัดทําบัญชีรับจายเงินในเรื่องนั้น ๆ 
แยกจากกองทุนสวัสดิการของสวนราชการก็ได” เจตนารมณนั้น คือ สวนราชการมีเหตุผลความจําเปน  
สวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการเฉพาะประเภทหรือเฉพาะหนวยงานได โดยตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๑๒.๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
ไดกําหนดใหสวนราชการท่ีมีลักษณะของหนวยงานท่ีสมควรแยกการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 (๕.๑) หนวยงานในราชการสวนกลางท่ีมีขาราชการหรือเจาหนาท่ีอ่ืน
ปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นเปนจํานวนมาก เชน คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปนตน 
 (๕.๒) หนวยงานในราชการสวนภูมิภาค เชน สํานักงานขนสงจังหวัดทุก
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในสวนภูมิภาค 
 (๕.๓) หนวยงานในราชการสวนกลางตั้งอยูในสวนภูมิภาค เชนสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีและสํานักงานสรรพสามิตในภูมิภาค สํานักงานปศุสัตวเขต สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดตาง ๆ เปนตน  
 ท้ังนี้ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการในกรณีหนวยงาน 
ท่ีแยกบริหารจัดการเปนหนวยยอยไว ดังนี้ 
 - ใหคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการแต ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการของหนวยงานท่ีมีการแยกการบริหารจัดการออกไป และพิจารณามอบอํานาจท้ังในเรื่องของ
การมอบหมายภารกิจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ การทํานิติกรรมสัญญา โดยคณะกรรมการสวัสดิการภายใน 
สวนราชการยังคงตองรับผิดชอบตอการดําเนินงานของหนวยงานผูรับมอบอํานาจ ตลอดจนตองใหคําปรึกษา
แนะนํา และกํากับดูแลดวย 
 - หนวยงานผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงาน 
ใหคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการทราบเปนระยะและรายงานผลการดําเนินการประจําป รวมท้ัง
ใหมีการตรวจสอบการเงินและบัญชีของหนวยงานยอยเปนระยะและเปนประจําทุกป 
  - ในการดําเนินการของหนวยงานผูรับมอบอํานาจสําหรับวิธีการ
มอบอํานาจนั้น อาจกําหนดเปนระเบียบสวัสดิการใหชัดเจนวามีการมอบอํานาจในเรื่องใดบาง และใหมีการ
จัดทํางบบัญชีการเงินตางหาก ท้ังนี้ คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการอาจกําหนดเปนระเบียบกลาง 
หรือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสวัสดิการท่ีหนวยงานยอยสามารถรองขอใหมีการจัดสวัสดิการได 
 

 (๖) กรณีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๔๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการนั้น มิไดเปนการแนะนําเกินกวาขอ ๗ แหง
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากหลักการและ
เจตนารมณของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒.๗/๑๔ นั้น เปนการขยายความขอ ๑๕ แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนกรณียกเวนในกรณี 
ท่ีมีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ ๗ ได โดยอาจจัดเปน
สวัสดิการภายในของหนวยงานยอยของสวนราชการ ซ่ึงแมจะแยกการบริหารจัดการตางหากจากสวัสดิการ 
ของสวนราชการ แตก็ถือวายังคงเปนสวนหนึ่งของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการนั้น 
ท้ังนี้ เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการของสวนราชการท่ีมีลักษณะโครงสรางแตกตางกัน 
 

 (๗) ความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ นั้น ควรเริ่มท่ีสวนราชการทุกระดับควรดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยางเครงครัด โดยเฉพาะระเบียบปฏิบัติในสวนของ
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการรายงาน ซ่ึงไดวางระบบการดําเนินการและการตรวจสอบอยางเปน
ข้ันเปนตอนไวตามระเบียบดังกลาวแลว ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการทุจริตในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายใน 
สวนราชการในเบื้องตน  
 

 ๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข 
 

  ๓.๒.๑ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดใหขอมูล ความเห็น พรอม
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของในเรื่องการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตอคณะอนุกรรมการอํานวยการดานมาตรการปองกันการทุจริต ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ 
สงิหาคม ๒๕๕๘ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

 (๑) ปจจุบันมีหนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด ๙๒๘ หนวย  
ซ่ึงหนวยงานท่ีจัดใหมีสวัสดิการภายในมีการดําเนินการไปแลวรวม ๓๗๒ แหง แยกเปนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ๑๙ แหง โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป ๑๑๕ แหง และโรงพยาบาลชุมชน ๒๓๘ แหง ท้ังนี้
คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดอนุญาตใหโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป
และโรงพยาบาลชุมชน ท่ีมีความประสงคจะจัดสวัสดิการภายใน สามารถทําเรื่องขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ                 
ท่ีเปนคณะกรรมการยอยของคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ทําหนาท่ีดูแลหนวยงาน กอง สํานักในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
 

 (๒) คณะกรรมการสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กําหนดวาหากจังหวัดใดมีคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดแลว ใหหนวยงานดังกลาวจัดใหมีสวัสดิการภายใน
หนวยงานซ่ึงข้ึนตรงสังกัดกับคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด โดยไมอยูภายใตระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเปนเง่ือนไขท่ีระบุไวใน 
บทเฉพาะกาล 
 (๓) หากจังหวัดท่ียังไมมีคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด หนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ภายในจังหวัดนั้นตองดําเนินการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานตามระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ ในปจจุบันยังไมมีจังหวัดใด      
ท่ีมีการดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด 
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 (๔) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดรายละเอียดการจัด
สวัสดิการโดยเปนไปตามขอ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ อีกท้ังมีการวางระเบียบเรื่องการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบท่ีระบุไว
ในขอ ๑๔ ของระเบียบดังกลาว ซ่ึงเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีกระทรวงสาธารณสุขใชมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 (๕) เนื่องดวยระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสวัสดิการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไวแตเพียงวา กรณีท่ีหนวยงานประสงค 
จะจัดใหมีสวัสดิการก็ใหดําเนินการตามระเบียบดังกลาว ดังนั้น หากหนวยงานภายในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีการจัดสวัสดิการโดยไมมีคณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบขางตน ก็ถือไมได
วาเปนการกระทําผิดระเบียบฯ ท้ังนี้หนวยงานอาจมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนบุคลากรของแตละหนวยงาน 
ท่ีตางกัน อีกท้ังคาใชจายในการดําเนินการตรวจสอบบัญชี หากใหมีคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาจสงผลให
หนวยงานตองแบกรับภาระเพ่ิมข้ึน รวมท้ังไมกอใหเกิดความคุมคาในเชิงปฏิบัติ 

 

 (๖) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังมิไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับกรณี
การฝาฝนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงยังมิไดมีการประเมินผลหนวยงานท่ีจัดใหมีสวัสดิการภายในซ่ึงมี
การดําเนินการไปแลวรวม ๓๗๒ แหง อีกท้ังกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิงไดมีการเรงรัดดําเนินการ ในเรื่องการจัด
สวัสดิการภายในของสถานพยาบาลอยางจริงจังในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีผานมา ดังนั้น การรายงานผล 
การดําเนินงานจึงยังไมครบถวนสมบูรณ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไดดําเนินการใหมี 
การติดตามผลการดําเนินงานการจัดสวัสดิการของหนวยงานภายในสังกัดกระทวงสาธารณสุขใหครบถวนตอไป 
 

 (๗) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการประสานงานกับสมาคม
ผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (Phamaceutical Research & Manufacturers Association: PReMA) ซ่ึงเปน
ตัวแทนของบริษัทยา โดยมีการกําหนดเกณฑทางจริยธรรมเพ่ือปองกันปญหาเรื่องการรับเงินของผูมีสวนได 
สวนเสียจากบริษัทยา บริษัทขายอุปกรณทางการแพทยรวมถึงมีเกณฑจริยธรรม ในการจัดซ้ือจัดจางท้ังงาน
เภสัชกรรมยา เวชภัณฑ และไมใชยา ซ่ึงปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก 
แมกระท่ังในกรณีท่ีบริษัทยามีการเชิญบุคลากรทางการแพทยไปศึกษาดูงาน ตางประเทศหรือการจัดประชุม
ภายในประเทศ ตองมีข้ันตอนในการประสานงานกับคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเพ่ือกําหนด 
ตัวบุคลากรทางการแพทยในการไปศึกษาดูงานตางประเทศหรือการจัดประชุมภายในประเทศตามท่ีไดรับเชิญ 

 

๓.๒.๒  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือ ท่ี ปช ๐๐๐๓/๐๑๒๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ขอมูลและเอกสารหลักฐาน ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอทราบขอมูล
ขอเท็จจริงกรณีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือ ท่ี สธ 
๐๒๐๑.๐๑๓/๓๖๙๘ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ชี้แจงขอมูลกรณีการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 (๑) ปจจุบันหนวยงาน/โรงพยาบาลภายใตกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการจัด
สวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีจํานวนดังนี้ 
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จํานวนทั้งหมด 

(แหง)

ดําเนินการแลว 

(แหง)

    แลวเสร็จ   

 (รอยละ)

จํานวนทั้งหมด 

(แหง)

ดําเนินการแลว 

(แหง)

   แลวเสร็จ   

(รอยละ)

จํานวนทั้งหมด 

(แหง)

ดําเนินการแลว 

(แหง)

  แลวเสร็จ   

(รอยละ)

๑ 8 3 37.5 11 11 100 88 60 68.18

๒ 5 5 100 7 7 100 39 23 58.97

๓ 5 2 40 5 5 100 42 33 78.57

๔ 8 1 12.5 12 12 100 58 33 56.9

๕ 8 4 50 15 13 86.67 50 26 52

๖ 8 5 62.5 14 14 100 55 35 63.64

๗ 4 0 0 6 5 83.33 59 22 37.29

๘ 7 1 14.29 9 9 100 77 12 15.58

๙ 4 3 75 8 8 100 79 45 56.96

๑๐ 5 0 0 8 7 87.5 61 13 21.31

๑๑ 7 2 28.57 11 11 100 65 17 26.15

๑๒ 7 0 0 10 10 100 65 6 9.23

รวม (แหง) 76 26 34.21 116 112 96.55 738 325 44.04

เขตบริการ

สุขภาพที่

โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

จํานวนหนวยงาน/โรงพยาบาล ท่ีมีการจัดสวัสดิการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในสวนขอมูลหนวยงาน/โรงพยาบาลท่ีดําเนินการจัดสวัสดิการแตไมเปนไป
ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
กระทรวงสาธารณสุขไมมีขอมูล  
 

 (๒) ในการดําเนินการดูแล ตรวจสอบ การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๘ และขอ ๑๕ คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการโดยตลอดในการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกโครงการตองผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการสวัสดิการ 
สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน หนวยงานในสวนภูมิภาคจึงสามารถจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจได และ
ไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานฐานะกองทุนสวัสดิการ
ทุก ๖ เดือน และในอนาคตจากจํานวนคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ท่ีเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีมาตรการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล ท่ีรัดกุมยิ่งข้ึน 
 

 (๓) การรายงานผลการจัดสวัสดิการแผนงานปญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญ 
ใหคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ปละ ๑ ครั้ง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไมไดมีการรายงาน ซ่ึงในปตอไปคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จะปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 
 

 (๔) ขณะนี้คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ยังไมมีการกําหนดระเบียบกรอบ/หลักเกณฑ หรือมาตรการเปนการเฉพาะในการรับเงินบริจาคเขากองทุน
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สวัสดิการ แตอยูในระหวางศึกษาปญหาและความจําเปนวาตองมีระเบียบในการรับบริจาคเขากองทุนสวัสดิการ
เปนการเฉพาะนอกเหนือจากระเบียบราชการท่ีมีอยูแลวหรือไม 
 

 (๕) คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไมไดมี
การกําหนดระเบียบหลักเกณฑใดเพ่ิมเติม หรือมีมาตรการใดเพ่ิมเติม ตอการมิใหมีการใชจายเงินกองทุน
สวัสดิการผิดวัตถุประสงค เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตามระเบียบถือเปนการปฏิบัติราชการ ซ่ึงการจายเงิน
ของกองทุนสวัสดิการท่ีผิดวัตถุประสงคยอมเปนการปฏิบัติราชการท่ีไมถูกตองเปนความผิดวินัยราชการอยูแลว 
ซ่ึงในเรื่องนี้คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักและกําชับควบคุมการใช
เงินสวัสดิการอยางเครงครัดในทุกคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 (๖) คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ  
 ๑. หลักนิติธรรม 
 ๒. หลักคุณธรรม 
 ๓. หลักความโปรงใส 
 ๔. หลักความมีสวนรวม 
 ๕. หลักความรับผิดชอบ 
 ๖. หลักความคุมคา 
 โดยกําหนดระเบียบตาง ๆ อยางเปนธรรม สมาชิกทุกคนมีสวนรวม 
ใหความเห็นในการจัดสวัสดิการ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการดําเนินการและการใชเงินกองทุน
สวัสดิการได และบริหารทรัพยากรท่ีมีอยางประหยัดคุมคา มุงหมายบริการสมาชิกสวัสดิการเปนหลัก 
 

 (๗) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นั้น หากมีขอจํากัดในเรื่องบุคลากร และควรจัดโดยรวมกันหลายหนวยงาน กระทรวงสาธารณสุข
เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว ซ่ึงในสวนของคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดเคย
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังจังหวัด ไดแก คําสั่ง
คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน  
ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 

 (๘) การปองกันการทุจริตในสถานพยาบาลในสวนของเรื่องการจัดสวัสดิการ
นั้น สามารถทําไดโดย 
 ๑. ควรกําหนดใหเงินสวัสดิการเปนเงินนอกงบประมาณท่ีมีการใช 
โดยระเบียบเฉพาะท่ีชัดเจน 
 ๒. ควรกําหนดขนาดและประเภทของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
ใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของราชการ 
 ๓. การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกตองมีอยางเขมขนในการรับ
และใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ  
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 ๓.๓ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือ ท่ี ปช ๐๐๐๓/๐๑๒๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูล
และเอกสารหลักฐาน ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกลา เพ่ือขอทราบขอมูลเอกสาร 
และหลักฐานท่ีเก่ียวของกับกรณีการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
ไดมีหนังสือ ท่ี นบ ๐๐๓๒.๒๐๑/๑/๖๒๗๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยชี้แจงขอมูล ดังนี้ 

 

 (๑) โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ไดรับประโยชนจากการสงเสริมการขายยาของบริษัท
ยา เชน ไดรับสวนลดคายา ไดรับยาแถมจากรายการสงเสริมการขาย แตไมไดกําหนดหลักเกณฑในการบริหาร
จัดการประโยชนดังกลาวไว ท้ังนี้ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา บริหารจัดการประโยชนสวนนี้ โดยมีการนําเขา 
เปนรายไดของกองทุนสวัสดิการ 

 

 (๒) โรงพยาบาลพระนั่งเกลาไดนําผลประโยชนท่ีไดรับจากบริษัทยานําไปเปนรายได
ของกองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาลพระนั่งเกลาในรูปแบบของเงินบริจาคตามขอ ๑๙ (๔)  

 

 (๓) โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ไมไดมีการรวบรวมขอมูล สถิติ ตัวเลข ท่ีเก่ียวของ 
กับประโยชนท่ีไดรับจากบริษัทยาตามขอ ๑ ไวแตอยางใด เนื่องจากการเงินของโรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมไว 
กับเงินบริจาคอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลดวย จึงไมไดมีการจําแนกไว แตจะนําเงินดังกลาวเขาเปนรายไดของ
กองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาลฯ ในรูปแบบเงินบริจาคท้ังหมด 

 

 (๔) ประโยชนท่ีไดรับจากบริษัทยาไมสงผลใหโรงพยาบาลพระนั่งเกลาตัดสินใจ 
ซ้ือยาจากบริษัทดังกลาว การตัดสินใจซ้ือยาของโรงพยาบาลพระนั่งเกลาจะมีการคัดเลือกยาท่ีมีคุณภาพราคา 
ท่ีเหมาะสมโดยคณะกรรมการยาจะพิจารณาขอมูลและจัดซ้ือตามระเบียบของราชการ ไมไดเจาะจงท่ีจะจัดซ้ือยา
จากบริษัทท่ีมีการสงเสริมการขาย เนื่องจากวายาจะเขาระบบการประมูล และมีการจัดซ้ือจัดจางโดยใชระบบ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงขอมูลท่ีผานมา
พบวาโรงพยาบาลพระนั่งเกลาไดจัดซ้ือยาท่ีถูกลง สวนการท่ีโรงพยาบาลตัดสินใจซ้ือยาจะสงผลใหบริษัทยา
บริจาคเงินใหกับกองทุนสวัสดิการหรือไมนั้น โรงพยาบาลฯ ไมสามารถตอบประเด็นนี้ได เนื่องจากเปนดุลยพินิจ
ของแตละบริษัท  

 

 ๓.๔ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
 

 ๓.๔.๑ สํานักงาน ป.ป.ช. ได มีหนังสือ ท่ี ปช ๐๐๐๓/๐๐๒๗ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหขอมูลและเอกสารหลักฐาน ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
เพ่ือขอทราบขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับเงินบริจาคท่ีมีผูมอบใหสวนราชการตาง ๆ โดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ไดมีหนังสือ ท่ี ตผ ๐๐๐๘/๒๐๗๗ เรื่อง ขอแจงขอมูลประกอบการศึกษามาตรการปองกันการทุจริต 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดใหขอมูลในเรื่องเก่ียวกับกรณีการตรวจสอบการรับเงินบริจาค ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
เงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ดังนี้  
 

 (๑) กองทุนสวัสดิการของสถานพยาบาลภายในของกระทรวงสาธารณสุข 
มิใชเปนหนวยรับตรวจของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามนัยมาตรา ๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
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 (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๔ กําหนดใหทุกปหนวยงานตองใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผูมีคุณวุฒ ิ
ดานการเงินและบัญชี ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญช ี
และการเงินของสวัสดิการภายในสวนราชการนั้น 
 

 (๓) หนวยงานท่ีไดรับเงินและเบิกจายเงินบริจาคจะตองบันทึกไวในระบบ 
GFMIS ประเภทบัญชีเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จะตรวจสอบการรับและการ
เบิกจายตามวัตถุประสงคการบริจาคและระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 

 ๓.๔.๒ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือ ท่ี ปช ๐๐๐๓/๐๑๒๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ขอมูลและเอกสารหลักฐาน ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
เพ่ือขอทราบขอมูลขอเท็จจริงกรณีการตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการ โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ไดมีหนังสือ ท่ี ตผ ๐๐๓๗/๕๖๐๘ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบเงินกองทุน
สวัสดิการ วา ตามขอ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตามระเบียบนี้ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการนั้น 
หมายความถึง มุงคุมครองคณะกรรมการสวัสดิการและเจาหนาท่ีใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับกองทุน
สวัสดิการในเวลาราชการได โดยไมถือวาขาดราชการ โดยถือวา “การจัดสวัสดิการ” เปนนโยบายอยางหนึ่งของรัฐ 
ท่ีเปนการสงเสริมเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในหนวยงานจึงถือวา การจัดสวัสดิการเปนราชการอยางหนึ่ง ดังนั้น 
การสงเจาหนาท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีในกองทุนสวัสดิการจึงไมเปนการขาดราชการ ท้ังนี้  หากการไดมา 
ของเงินกองทุนสวัสดิการฯ ของกระทรวงสาธารณสุขเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ และไมมีเงินของสวนราชการรวมอยูดวย จึงไมอยูใน 
อํานาจหนาท่ี ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จึงไมตองตรวจสอบกองทุนดังกลาว  
 

 ๓.๕ สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ 
 

   สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical Research & Manufacture 
Association : PReMA) เปนตัวแทนบริษัทท่ีดําเนินงานดานวิจัยและพัฒนา ผลิต ขาย หรือนําเขาเภสัชภัณฑ 
สมาชิกของสมาคม ไดแก สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ เปดใหกับทุกบริษัทท่ีจดทะเบียน
โดยถูกตองตามกฎหมายไทย ปจจุบันมรสมาชิกสามัญ ๓๗ บริษัท และสมาชิกสมทบ ๕ บริษัท นัยสําคัญของ
เกณฑจริยธรรมของสมาคม คือ สมาชิกทุกรายจะยอมรับและยึดถือขอบัญญัติในเกณฑจริยธรรมโดยสมัครใจ 
ถือเปนขอกําหนดสําหรับการเขาเปนสมาชิกสมาคมประการหนึ่ง  
   สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (PReMA) ไดออกเกณฑจริยธรรมสําหรับชองทาง
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงเกณฑจริยธรรมฉบับนี้ครอบคลุมการมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรทางการแพทย 
สถาบันทางการแพทยและองคกรผูปวย ตลอดจนการสงเสริมผลิตภัณฑ โดยมีขอกําหนดท่ีเก่ียวของการให
สวนลดหรือเงินคืนใด ๆ และการบริจาคตาม เกณฑจริยธรรมสําหรับชองทางสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

   ขอ ๒.๖ การใหสวนลดหรือเงินคืนใด ๆ ในการขายเภสัชภัณฑ (ยาและอุปกรณ 
ทางการแพทย) จะทําโดยการออกเช็คขีดครอมระบุผูรับการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารท่ีเปดในชื่อของ
โรงพยาบาลตามท่ีโรงพยาบาลไดแจงใหทราบอยางเปนทางการหรือโดยระบุสวนลดหรือเงินคืนดังกลาวลงใน
ใบกํากับสินคาเทานั้น 
   การจายเงินเขากองทุนสวัสดิการของรัฐและบัญชีธนาคารท่ีเก่ียวของอ่ืนใดอาจทําได
หากกองทุนหรือบัญชีดังกลาวมีการยืนยันโดยเอกสารราชการจากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 
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  ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับกับการใหเงินอุดหนุนหรือการจายเงินท่ีไมเชื่อมโยงหรือ
เก่ียวของใด ๆ กับการจัดซ้ือของโรงพยาบาล และไมใชบังคับกับสมาชิกสามัญซ่ึงกระทําการในนามของ 
ผูท่ีไมใชสมาชิกสมาคม  
 

   ขอ ๒.๑๕ การบริจาคใหสถาบันตาง ๆ ตองทําโดยจริงใจดวยจุดหมายเพียงเพ่ือ
สนับสนุนดานมนุษยธรรมสถานเดียว และ/หรือเพ่ือจุดหมายท่ีไมใชเชิงวิชาการ และโดยไมหวังผลตอบแทน 
ทางธุรกิจ ขณะท่ีการใหทุนแกสถาบันจะตองมีจุดมุงหมายทางวิชาการเทานั้น โดยไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ 
การบริจาคและใหทุนจะไมนําไปใชอยางไมเหมาะสม เปนตนวา เพ่ือการจัดทัศนศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนใด 
   นอกจากนี้ สมาคมฯ ไมมีการจัดทํารายงานขอมูลหรือสถิติเก่ียวกับตัวเลขจํานวนเงิน
ท่ีเปนการใหสวนลด เงินคืน หรือเงินบริจาค ของบริษัทสมาชิกสมาคม เนื่องจากสมาคมไมมีอํานาจกาวลวง 
ในเรื่องทางการคาของบริษัทสมาชิก 
 

 ๔. ขอเท็จจริงจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายดานยา  
 

  การท่ีบริษัทยามีการจายสวนลดหรือเงินคืนคายาใหแกสถานพยาบาล รวมถึงการบริจาค
ใหแกสถานพยาบาลในลักษณะการบริจาคเขากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล ยอมเปนตนทุนประการหนึ่ง 
ท่ีมีผลตอราคายา ซ่ึงราคายาท่ีสูงข้ึนมีผลตอคาใชดานการรักษาพยาบาลซ่ึงกระทบตองบประมาณของประเทศ 
โดยการศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีอาจสงผลตอคารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ พบวามีหลายหนวยงานท่ีไดทําการศึกษาวิจัยถึงปจจัยท่ีอาจทําใหคารักษาพยาบาลในระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการสูงข้ึน โดยมีตัวอยางรายงานการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 

  ๔.๑ รายงานผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลดานยา เพ่ือติดตามประเมิน 
การส่ังใชยา จัดทําโดยสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบัน 
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และกรมบัญชีกลาง 
   จากรายงานผลการศึกษาดังกลาวพบวา งบประมาณรายจายดานคารักษาพยาบาล
ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและเปนการเพ่ิมในอัตราท่ีสูง โดยใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 คารักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนจาก 37,004 ลานบาท เปน 46,481.05 ลานบาท 
และ 54,904.48 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 25.61 และ 18.12 ตามลําดับ (รูปท่ี1) ซ่ึงจากขอมูล 
การเบิกจายคารักษาพยาบาล ปรากฏวาคารักษาพยาบาลผูปวยในเพ่ิมข้ึนตามสมควรในอัตราท่ีสามารถ 
ยอมรับได ในขณะท่ีคารักษาพยาบาลผูปวยนอกเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงและมีสัดสวนสูงข้ึนเรื่อย  ๆโดยสัดสวน 
คารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอคารักษาพยาบาลท้ังหมดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 46 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545  
เปนรอยละ 70 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยพบวาคารักษาพยาบาลผูปวยนอกท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว มีคายา
เปนคาใชจายท่ีมีสัดสวนสูงสุดเม่ือเทียบกับคารักษาพยาบาลผูปวยนอกท้ังหมดประมาณรอยละ 83  
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการมีมูลคา 
รวมท้ังสิ้น 62,196 ลานบาท 
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รูปท่ี1 คารักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ปงบประมาณ 2531-2554 

กรมบัญชีกลางและสํานักงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)  
จึงไดวิเคราะหสถานการณการใชยาผูปวยนอกในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการในโรงพยาบาล 
นํารองจํานวน 34 แหง ท่ีมีผูปวยนอกมารับบริการมากกวา 100,000 ครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
อยางตอเนื่องในรอบท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2551 – เดือนกรกฎาคม 2552 รอบท่ี 2 เดือนตุลาคม 
2552 – เดือนกรกฎาคม 2553 รอบท่ี 3 เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 โดยขอความรวมมือ
ใหโรงพยาบาลนํารองสงขอมูลการสั่งใชยาแกผูปวยนอกสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบ aggregated data 
ของยาแตละรายการ ตั้งแตกรกฎาคม 2554 เปนตนมา และกรมบัญชีกลางไดขอความรวมมือใหโรงพยาบาล
นํารองสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสคาใชจายแตละรายการของผูปวยแตละรายทุกครั้งท่ีมารับบริการ รวมท้ัง
รายละเอียดชนิดและปริมาณของยา ราคาตอหนวยท่ีซ้ือและราคาท่ีเบิก รวมถึงรหัสของผูสั่งใชยามาท่ี
สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพ่ือทําการเบิกจาย 

 

ผลการวิเคราะหในรอบท่ี 2 พบวาโรงพยาบาลนํารองซ่ึงมีขอมูลจาก 28 แหง  
มีคาใชจายดานยาสําหรับผูปวยนอกในระบบการจายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการคิดเปนมูลคา 
14,543 ลานบาท กลุมยาท่ีมีมูลคาการเบิกจายคอนขางสูงยังคงเปนยากลุมเดิม ๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห 
ในรอบท่ี 1 โดยมียาซ่ึงอยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติในสัดสวนท่ีสูงมาก ไดแก ยาลดไขมันในเลือด (1,262 
ลานบาท ยานอกบัญชียาหลักฯ รอยละ 86.1) ยาตานอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด และยาขออักเสบ - ขอเสื่อม 
(1,011 ลานบาท ยานอกบัญชียาหลักฯ รอยละ 98.0) ยาโรคกระดูกพรุน (718 ลานบาท ยานอกบัญชี 
ยาหลักฯ รอยละ 99.7) ยาตานมะเร็ง (615 ลานบาท ยานอกบัญชียาหลักฯ รอยละ 68.0) ยาลดการหลั่งกรด 
(602 ลานบาท ยานอกบัญชียาหลักฯ รอยละ 93.2) และยาลดความดันโลหิตกลุม Angiotensin-2 
receptor blocker (ARB) (555 ลานบาท ยานอกบัญชียาหลักฯ รอยละ 87.0) และการสั่งจายยานอกบัญชี 
ยาหลักดังกลาว แปรผันตรงตอมูลคายานอกบัญชียาหลัก (รูปท่ี ๒) ผลการวิเคราะหเปนรายโรงพยาบาล 
ในแตละรอบไดถูกนําเสนอปอนกลับใหแกโรงพยาบาลแตละแหงเพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการภายใน  
ซ่ึงพบวาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสวนใหญมีสัดสวนการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติลดลง 
อยางไรก็ตามในภาพรวมคาใชจายยาผูปวยนอกของโรงพยาบาลนํารองยังคงไมเพ่ิมข้ึนต้ังแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 - 2554 แตสัดสวนการสั่งใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติของโรงพยาบาลนํารองยังมีสัดสวน 
ท่ีสูงมากในกลุมยาเปาหมายขางตน หรือมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก การสํารวจมาตรการควบคุมคาใชจายดานยา
ของโรงพยาบาล พบวาโรงพยาบาลทุกแหงไดมีการดําเนินการโดยใชมาตรการหลายอยางรวมกัน  
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ซ่ึงจากการสัมภาษณเชิงลึกพบปญหา - อุปสรรคท่ีสําคัญ ไดแก กลยุทธการเขาถึง 
ผูสั่งใชยาของผูผลิตจําหนาย การไมมีนโยบายควบคุมคาใชจายดานยาท่ีชัดเจนจากสวนกลาง ระบบสารสนเทศ 
ของโรงพยาบาลไมเอ้ือตอประสิทธิภาพของการใชขอมูลท่ีถูกตอง ทัศนคติของแพทยและผูปวยตอการใชยา 
ในบัญชียาหลักแหงชาติ ความใสใจของผูบริหารโรงพยาบาล ตลอดจนความเขมแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรม 
และการบําบัดของโรงพยาบาล 

 

 
รูปท่ี ๒ สัดสวนใบส่ังยาและมูลคายานอกบัญชียาหลักแหงชาติในภาพรวมทุกกลุมยา : รายโรงพยาบาล 

ประเภทสถานพยาบาล : P= สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; U= มหาวิทยาลัย; O= สังกัดกระทรวงกลาโหม 

เม่ือพิจารณามูลคายาท่ีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจายพบวา กลุมยา 
๓๐ ลําดับแรกท่ีมีมูลคาสูงสุดคิดเปนรอยละ ๗๐ ของมูลคาเบิกท้ังหมด (๑๑,๕๔๙ ลานบาท) ซ่ึงกลุมยาท่ีมี
มูลคาสูงสุดคือยาลดไขมันในเลือด โดยมีสัดสวนท่ีอยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติถึงรอยละ ๘๗ (รูปท่ี ๓) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีสัดสวนท่ีอยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติถึงรอยละ ๙๐ ในขณะท่ีโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมและอ่ืน ๆ มีสัดสวนท่ีอยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติรอยละ ๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี ๓ กลุมยาท่ีมีมูลคาสูงสุด ๓๐ ลําดับแรก 
จากขอมูลการศึกษาขางตนอาจสรุปไดวา การจายยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

ซ่ึงเปนยาท่ีมีราคาแพง เปนสาเหตุทําใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และเปนการเพ่ิมในอัตราท่ีสูง ซ่ึงปญหาการเบิกจายยานอกบัญชียาหลักในสัดสวนท่ีสูงนั้น
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มีความผันแปรระหวางโรงพยาบาลมาก โดยพบวาโรงพยาบาลอาจมีสัดสวนการสั่งยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
สูงในยาบางกลุม และมีสัดสวนท่ีต่ําในยาบางกลุม ดังนั้น การกําหนดใหแพทยระบุเหตุผลการสั่งใชยานอกบัญชี
ยาหลักแหงชาติจะทําใหสามารถอธิบายสาเหตุของความผันแปรไดบางสวนวามาจากลักษณะท่ีแตกตางของ
ผูปวยและโรค หรือเกิดจากการสงเสริมการขายของบริษัทยา ดังนั้น กลุมยาท่ีมีมูลคาการสั่งใชสูงตองมีการ 
เฝาระวังคาใชจาย และควรมีการกําหนดใหแพทยผูสั่งใชระบุขอบงชี้ท่ีชัดเจน เพ่ือสงเสริมใหการใชยาเปนไป
อยางสมเหตุสมผล ลดความเหลื่อมล้ําระหวางผูปวย และลดความแตกตางในการสั่งใชยาระหวางแพทย  

 

๔.๒ การวิ เคราะหปจจัย ท่ี มีผลตอคาใชจ ายผูปวยนอกของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของขาราชการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสระบุรี จัดทําโดยสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

 

 การศึกษาขางตนมุงหาสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายผูปวยนอกของระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการของโรงพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑  
ซ่ึงเปนชวงท่ีโรงพยาบาลสระบุรีเริ่มนําระบบจายตรงของผูปวยนอกมาใช โดยกรมบัญชีกลางจะจายคาใชจาย
ใหแกสถานพยาบาลโดยตรง ทําใหผูมีสิทธิไมตองสํารองจายไปกอนและเบิกคืนในภายหลัง ท้ังนี้เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกผูมีสิทธิ 

 คณะผูวิจัยพบวา ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ เปนชวงสองปแรกของโครงการ 
จายตรงโรคเรื้อรัง ๔ โรค การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายรวมสวนใหญมาจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายตอหัว ตอมา
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ เปนชวงท่ีโครงการจายตรงโรคเรื้อรัง ๔ โรค ถูกพัฒนาไปเปนโครงการจายตรง
เต็มระบบ การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายกลับเปนการเพ่ิมข้ึนของจํานวนคนไขมากกวาการเพ่ิมข้ึนของคาใชจาย 
ตอหัว สะทอนใหเห็นวาโครงการจายตรงเต็มระบบสามารถดึงดูดใหผูปวยมาใชบริการเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก 

 การศึกษานี้ใชวิธีการทางเศรษฐมิติท่ีเรียกวา Differences-in-Differences (DD)  
ซ่ึงผลการศึกษาพบวาโครงการจายตรงมีผลทําใหคาใชจายตอหัวและจํานวนครั้งการมาใชบริการเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญ โดยโครงการจายตรงมีผลทําใหจํานวนครั้งเพ่ิมข้ึน ๑.๙ ครั้งตอคนตอป หรือคิดเปนรอยละ ๑๘ ของ
จํานวนครั้งเฉลี่ยกอนเขาโครงการ ในขณะท่ีคาใชจายรวมในรอบ ๖ เดือน เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓๕.๔ ของคาใชจาย
เฉลี่ยกอนเขาโครงการ แตเม่ือเปรียบเทียบวิธีการอยางงายกับวิธีการ Differences-in-Differences (DD) 
พบวามีความแตกตางกัน 

 จากขอมูลการศึกษาขางตนอาจสรุปไดวา โครงการจายตรงมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของ
คาใชจายผูปวยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสระบุรีในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ 
และคาใชจายท่ีสูงข้ึนดังกลาวอาจเปนผลจากสาเหตุอ่ืนรวมดวย เชน แนวโนมคาใชจายท่ีมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึน 
อยูแลว รวมถึงจํานวนผูปวยท่ีมากข้ึน แมวาจะมีหรือไมมีโครงการจายตรงก็ตาม 

 

จากงานวิจัยท้ัง ๒ ฉบับขางตน สามารถวิเคราะหไดวา การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายผูปวยนอก
ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วนั้น อาจมีปจจัยมาจากการสั่งจายยา 
นอกบัญชียาหลักแหงชาติซ่ึงมีราคาแพงกวายาในบัญชียาหลักแหงชาติ และความสะดวกในการใชสิทธิ
รักษาพยาบาลจากระบบเบิกจายตรง อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยท่ีทําการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยท่ีทําใหคาใชจาย
ผูปวยนอก ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการสูงข้ึนจํานวนหลายงานวิจัย ซ่ึงการออกแบบการวิจัย
จะมุงศึกษาผลของปจจัยท่ีผูวิจัยสนใจเทานั้น ทําใหมีผลการศึกษาท่ีบงชี้ถึงปจจัยคอนขางหลากหลาย ดังนั้น 
จึงยังไมสามารถสรุปไดวาอะไรคือปจจัยท่ีแทจริงท่ีทําใหคาใชจายผูปวยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการสูงข้ึน โดยในสวนของการสั่งจายยาโดยไมมีระบบควบคุมราคากลางท่ีเหมาะสมนั้น เปนอีกสาเหตุหนึ่ง
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ท่ีทําใหตองจายคายาสูงเกินกวาท่ีควรจะเปน แตการควบคุมราคากลางของยานั้นมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง
อยูแลว  

ในสวนของปญหาการทุจริต แมจะไมใชสาเหตุโดยตรงท่ีทําใหคาใชจายผูปวยนอกของระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แตก็เปนแรงจูงใจสําคัญท่ีทําใหผูสั่งจายยา สั่งจายยา
นอกบัญชียาหลักแหงชาติ ซ่ึงมีราคาสูงกวายาในบัญชียาหลักแหงชาติ โดยเฉพาะผลการศึกษาแรกท่ียกข้ึน
กลาวอางชี้ใหเห็นชัดเจนวา การสงเสริมการขายของบริษัทยานั้นสงผลใหผูสั่งจายยาสั่งจายยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ ซ่ึงเปนการสมประโยชนท้ังฝายบริษัทยาและผูสั่งจายยา และถือเปนการแสวงหาประโยชนอันมิควรได
โดยชอบ ทําใหรัฐสูญเสียงบประมาณในสวนคาใชจายผูปวยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
เกินกวาท่ีควรจะเปน  
 
ขอกฎหมาย ประกาศ และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 

  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

      ขอ ๔ ในระเบยีบนี้ 
      “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอ่ืนไมวาจะจัดตั้ง 
ในรูปแบบใด จังหวัด และใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหาร
ราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินดวย 
      “คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการ
ของแตละสวนราชการ 
      “สวัสดิการภายในสวนราชการ” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
จัดใหมีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ เพ่ือประโยชน         
แกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน    
แกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับสวนราชการตางๆ  

      ขอ ๗ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหจัดทําในระดับกรม จังหวัด และหนวยงาน  
ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหารราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวย          
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน เวนแตการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงใหรวมถึงขาราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีดวย 
      ในกรณีท่ีเห็นสมควร อาจจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในระดับกระทรวงหรืออาจจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการท่ีเปนกลุมภารกิจเดียวกันหรือในหลายกรมรวมกันก็ได 

      ขอ ๘ ในการจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการ ... (ชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมท่ี
รวมกันจัดสวัสดิการ แลวแตกรณี) ประกอบดวย 

(๑) หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผู ท่ีหัวหนาสวนราชการแตงตั้งจากขาราชการในสวนราชการนั้นไมเกินเจ็ดคน  

เปนกรรมการ โดยกรรมการอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิหรือประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
(๓) ผูแทนสมาชิกซ่ึงคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนง

สองป ผูท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
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ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน 
เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได ในระหวางนั้น
ใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาท่ีเหลืออยู 

(๔) ผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการภายในสวนราชการตามขอ ๑๔ เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ใหเปนไปตามวิธีการท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด 
ใหคณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งท่ีมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ

ทางดานการเงินและบัญชี เปนเหรัญญิก มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการในสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 

ขอ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามขอ ๘ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการ และจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอขาราชการในสวนราชการนั้น 
(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตาง ๆ 

เชน ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ระเบียบการรับจายเงิน การจัดทําบัญชีและการเก็บรักษา
เงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการสงเคราะหขาราชการหรือระเบียบการใหบริการรานคาสวัสดิการ เปนตน 

(๓) อนุมัติใหมีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ในสวนราชการนั้น 
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการท่ีเปนขาราชการหรือผู ท่ี มิใช

ขาราชการเพ่ือดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตาม
ระเบียบนี้ 

(๕) จัดประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญของผูเปนสมาชิก 
(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๗) อนุมัติการจางลูกจางของสวัสดิการภายในสวนราชการ กําหนดคาตอบแทน จัดแบงงาน 

กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดระบบบริหารงานบุคคลของลูกจาง 
(๘) กําหนดอัตราคาบริการในการใชบริการท่ีสวัสดิการภายในสวนราชการจัดข้ึน 
(๙) อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือลงนาม

ในเอกสารตาง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงินกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการหรือตามท่ี
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูท่ีไดรับมอบหมายใหทํานิติกรรม
ในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน 

      ขอ ๑๐ สวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทตางๆ ได ดังนี้ 
      (๑) การออมทรัพย 
      (๒) การใหกูเงิน 
      (๓) การเคหะสงเคราะห 
      (๔) การฌาปนกิจสงเคราะห  
      (๕) การกีฬาและนันทนาการ 
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      (๖) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
      (๗) การฝกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
      (๘) การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืนๆ เชน เงินชวยคาอาหาร  เงินชวยคาเดินทาง   
เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 
      (๙) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควร 
      การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทใดตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงสภาพและ
ลักษณะของภารกิจของสวนราชการ ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพในการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการของสวนราชการนั้น 

      ขอ ๑๕ การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเรื่องใดท่ีมีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ
ซ่ึงสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะจัดดําเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการเปนการเฉพาะ 
ตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการและการจัดทําบัญชีรับจายเงินในเรื่องนั้นๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการ
ของสวนราชการก็ได 

      ขอ ๑๖ การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ 

      ขอ ๑๘ ใหสวัสดิการภายในสวนราชการจัดต้ังกองทุนข้ึน เรียกวา “กองทุนสวัสดิการ...
(ชื่อสวนราชการ กลุมภารกิจ หรือกรมท่ีรวมกันจัดสวัสดิการ แลวแตกรณี)...” แยกตางหากจากเงินอ่ืน      
ของสวนราชการนั้น เพ่ือสะสมทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการของสวนราชการนั้น 

      ขอ ๑๙ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได ดังนี้ 
      (๑) เงินคาธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจายท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
      (๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสวนราชการ 
      (๓) เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
      (๔) เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
      (๕) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
      (๖) ดอกผลของเงินรายไดตาม (๑) ถึง (๕)  
      (๗) รายไดอ่ืนๆ  
      การกูเงินจากสถาบันการเงินตาม (๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

      ขอ ๒๔ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผู ท่ีมีคุณวุฒิดานการเงินและบัญช ี
ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ 
ภายในสวนราชการนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับงบการเงินตามขอ ๒๓ 
 

      ขอ ๒๕ ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๔ มีหนาท่ีตรวจสอบสมุดบัญชีและ 
เอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสวนราชการ เพ่ือการนี้อาจสอบถามประธานกรรมการหรือกรรมการสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ หรือผู ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการมอบหมายใหจัดการหรือดําเนินการจัดสวัสดิการภายใน 
สวนราชการนั้นหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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         ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือพิจารณา 
และประเมินผลการจัดสวัสดิการ และใหคณะกรรมการสวัสดิการสงสําเนารายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการ
ประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกลาวใหคณะกรรมการโดยเร็ว 

     ... 

      ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ” 
ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีมีขาราชการเปนสมาชิก ซ่ึงไดรับเลือกตามขอ ๒๗ 
ประเภทละหนึ่งคน เปนกรรมการ 

      ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
       (๑) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการ
ตางๆ  
      (๒) เสนอนโยบายการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเสนอแนะ
ใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ 
      (๓) กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
      (๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
       (๕) แตงตั้ งคณะอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการอยางหนึ่ งอยางใดภายใน                 
ขอบวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
      (๖) พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามท่ีสวัสดิการภายในสวน
ราชการหรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
      (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

      ขอ ๓๒ คณะกรรมการอาจขอใหคณะกรรมการสวัสดิการหรือผูท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําท่ีขัดตอนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนอาจขอใหสวนราชการและคณะกรรมการสวัสดิการปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของกิจการสวัสดิการภายใน
สวนราชการ 
      เม่ือไดขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการสวัสดิการรายงานนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 
 

      ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการสวัสดิการจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการปละครั้ง รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานในปท่ีลวงมาแลวและคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย โครงการ และแผนงานท่ีจะทําในปตอไป 
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินการ ตลอดจนขอเสนอแนะ 

      ขอ ๓๕ ใหมีศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการเปนหนวยงานภายในสํานักงาน ก.พ. 
ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจรติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข | 24 



 

      (๑) ศึกษา สาํรวจ วิเคราะห วิจัย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตางๆ 
เพ่ือเสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑวิธีการ ประกาศ คําสั่งเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหคณะกรรมการพิจารณา 
      (๒) รวบรวมขอมูลและจัดทําคู มือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเผยแพร          
หรือจําหนายแกสวนราชการ                                                                                                
 (๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับท่ีเปนปญหาหรืออุปสรรคแกการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการใหเหมาะสมกับสถานการณ 
และภาวะการดํารงชีพของขาราชการ 
      (๔)  จัดทําโครงการศึกษา ฝกอบรม และเผยแพรความรูท่ีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ  
ภายในสวนราชการ รวมท้ังเสนอแนะ และประสานการจัดสวัสดิการสําหรับทุกสวนราชการตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
      (๕) ประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตางๆ ในภาพรวม         
ปละครั้ง 
      (๖) ปฏิบัติการหรือประสานงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ     
ศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  
 

  ๒. แนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานของสวนราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙  

      ขอ ๑. หนวยงานของสวนราชการตางๆ ท่ีอาจมีการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานแยก
บริหารจัดการตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการ ควรมีลักษณะดังนี้ 
   (๑.๑) หนวยงานในราชการสวนกลางท่ีมีขาราชการหรือเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติงาน    
ในหนวยงานนั้นเปนจํานวนมาก เชน คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปนตน 
   (๑.๒) หนวยงานในราชการสวนภูมิภาค 
   (๑.๓) หนวยงานในราชการสวนกลางตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

      ขอ ๒. คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการอาจพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหนวยงานตามท่ีหัวหนาหนวยงานในขอ ๑. เสนอและพิจารณามอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการดังกลาวจัดสวัสดิการใหสมาชิกสวัสดิการท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ นั้นได 
      การแตงตั้งและมอบอํานาจการจัดสวัสดิการใหหนวยงานสวนภูมิภาคควรเปนอํานาจ       
ของคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด เวนแตกรณีท่ีไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการสวัสดิการกรมหรือคณะกรรมการสวัสดิการสวนราชการอ่ืนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวแตกรณี  

      ขอ ๔ วิธีการมอบอํานาจในการใหแยกบริหารจัดการสวัสดิการ คณะกรรมการสวัสดิการ   
ของสวนราชการอาจเลือกดําเนินการดวยวิธีการ ดังนี้ 
 (๔.๑) กําหนดระเบียบสวัสดิการของสวนราชการมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหนวยงานจัดสวัสดิการประเภทใด หรือทุกประเภทตามท่ีเห็นสมควร โดยจะมอบอํานาจ         
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ใหกําหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ ดําเนินการจัดสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และ/หรือจัดทําบัญชีรับจาย
เงินกองทุนสวัสดิการของหนวยงานเปนการเฉพาะแยกจากกองทุนสวัสดิการของสวนราชการดวยก็ได หรือ  
 (๔.๒) กําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขใหหนวยงานตางๆ ตามขอ ๒ ท่ีมีความประสงค
จะจัดสวัสดิการของหนวยงานแยกตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการจัดทําคําขอใหคณะกรรมการ
สวัสดิการของสวนราชการมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานรับผิดชอบการจัดสวัสดิการ
ประเภทใด หรือทุกประเภทตามท่ีเห็นสมควร และคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการจะพิจารณามอบอํานาจ
ใหผูขอรับมอบอํานาจดังกลาวกําหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ ดําเนินการจัดสวัสดิการ จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ และ/หรือจัดทําบัญชีรับจายเงินกองทุนสวัสดิการของหนวยงานเปนการเฉพาะแยกจากกองทุน
สวัสดิการของสวนราชการดวยก็ได 
 

      ขอ ๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหนวยงานแลว คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการตองรับผิดชอบตอการดําเนินการของ
ผูรับมอบอํานาจในขอบเขตท่ีไดรับมอบอํานาจ คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการจึงตองใหคําปรึกษา
แนะนํา และกํากับดูแลการดําเนินการของผูรับมอบอํานาจ ดังนี้ 
 ... 
 (๗.๒) ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานรายงานผลการจัดสวัสดิการของ
หนวยงานตอคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการเปนระยะ และประจําป 
 (๗.๓) ใหมีการตรวจสอบการเงินและบัญชีของสวัสดิการของหนวยงานหรือกองทุน
สวัสดิการของหนวยงานเปนระยะ และประจาํป     
    
 

  ๓. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอ ๓. ในระเบียบนี ้
 “หนวยงาน” หมายความวา หนวยราชการในราชการสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสุข เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 
ซ่ึงในจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด 
 “คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสุข 
 “คณะอนุกรรมการสวัสดิการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสุขในหนวยงานท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งข้ึน 

 ขอ ๖. ในการจัดใหมีสวัสดิการภายในหนวยงาน คณะกรรมการสวัสดิการจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานเปนผูดําเนินการ ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานเปนประธาน
อนุกรรมการ และขาราชการของหนวยงานนั้นไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบหาคนเปนอนุกรรมการ          
ใหอนุกรรมการคนหนึ่งซ่ึงมีความรูความสามารถในการจัดทําบัญชี มีความซ่ือสัตยสุจริตและไมเคยมีปญหา   
ทางการเงินมากอนเปนเหรัญญิกรับผิดชอบการเงินและบัญชีสวัสดิการของหนวยงานและใหอนุกรรมการ 
คนหนึ่งเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
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 หนวยงานท่ีมีความประสงคจะจัดใหมีสวัสดิการภายในหนวยงานใหเสนอรายชื่อ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานตามองคประกอบวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาแตงตั้ง 
 

 ขอ ๗. คณะอนุกรรมการสวัสดิการตามขอ ๖. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการและจัดการสวัสดิการภายในหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน 
(๓) จัดใหมีหรือยุบเลิกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

ในหนวยงาน 
(๔) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและควบคุมการรับเงินและใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
(๕) กําหนดบุคคลผูมีอํานาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
(๖) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือรับผิดชอบในการจัดการและหรือดําเนินการจัดสวัสดิการ

ภายในหนวยงาน หรือกระทําการใดตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
(๗) จัดการประชุมใหญประจําป และการประชุมตามท่ีสมาชิกสวัสดิการของหนวยงานรองขอ 
(๘) จัดจางลูกจางเพ่ือปฏิบัติงานสวัสดิการของหนวยงาน 
(๙) กําหนดคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใด ๆ ในกิจการสวัสดิการของหนวยงาน 
(๑๐) กําหนดคาบริการในการใชบริการสวัสดิการท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการจัดข้ึน 
(๑๑) ประสานงานและทํานิติกรรมสัญญากับบุคคลใด ๆ ในนามคณะกรรมการสวัสดิการ 

ไดภายในขอบเขตวัตถุประสงคการจัดสวัสดิการเพ่ือเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
 

 ขอ ๘. ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามขอ ๗. มีเง่ือนไขการปฏิบัติและขอจํากัด
อํานาจ ดังนี้ 

(๑) เม่ือมีการจัดตั้งสวัสดิการภายในหนวยงานข้ึนแลว ขอใหรายงานประเภทของสวัสดิการ
ท่ีจัดใหคณะกรรมการสวัสดิการทราบ 

(๒) ใหรายงานฐานะของกองทุนสวัสดิการ รวมท้ังรายรับ รายจาย ใหคณะกรรมการ
สวัสดิการทราบเปนระยะหกเดือนตอครั้ง 

(๓) ในการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ การจัดทําโครงการ การดําเนินงาน การประสานงาน 
การทํานิติกรรมและสัญญากับบุคคลใด ๆ จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการสวัสดิการกอนเทานั้น 

(๔) ในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน ตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ และวิธีปฏิบัติของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. กรมธนารักษและ
คณะกรรมการสวัสดิการท่ีมีอยูในปจจุบันและในอนาคตอยางเครงครัด 
 

 ขอ ๑๒. คณะอนุกรรมการสวัสดิการตองออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน     
โดยตองมีเง่ือนไขการประชุมใหญสามัญประจําปตามท่ีกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 ขอ ๑๔. ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการกําหนดระเบียบการจัดกองทุนสวัสดิการของ
หนวยงานประกอบดวย รายไดของกองทุนสวัสดิการ การรับจายเงิน การทําบัญชี การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการโดยมาตรฐานตองไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
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การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ ๑๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการตองรายงานผลการจัดสวัสดิการของหนวยงาน ฐานะ
ของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจายของกองทุนสวัสดิการ เปนระยะหกเดือนตอครั้ง และเม่ือสิ้นปปฏิทิน    
ใหรายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชีจากผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีใหคณะกรรมการสวัสดิการ
ทราบดวย 
 ขอ ๑๖. ใหการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานท่ีมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับเปนการจัด
สวัสดิการตามระเบียบนี้ และใหดําเนินการตามขอกําหนดในระเบียบนี้ตอไป 

 ขอ ๑๗. หนวยงานใดท่ียังไมไดจัดสวัสดิการภายในหนวยงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 ขอ ๑๘. หากจังหวัดใดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแลว ใหหนวยงานพนจาก          
การจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ และปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัด 
    
 

  ๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒   

      มาตรา ๔ “หนวยรับตรวจ” หมายความวา 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง 
ทบวง หรือกรม 
 (๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
 (๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 
 (๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๖) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุน 
จากหนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
 (๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

“ตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใชจาย การใช
ประโยชน การเก็บรักษา และการบริหารซ่ึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนของหนวยรับตรวจท่ีไดมาจาก          
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ 
หรือตางประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  
ท้ังนี้ ไมวาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนดังกลาวจะเปนของหนวยรับตรวจหรือหนวยรับตรวจมีอํานาจ    
หรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชน ท้ังนี้ เพ่ือใหการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ      
มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงิน 
ของรัฐและเปนมาตรการปองกันการทุจริต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสอบอ่ืนอันจําเปนแกการ
ตรวจสอบดังกลาวดวย 
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 มาตรา ๓๙ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
คณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๒) ตรวจสอบการเงินแผนดิน ดังตอไปนี้ 
    (ก) ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและทรัพยสิน
อ่ืนของหนวยรับตรวจ หรือท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม และอาจตรวจสอบการใชจายเงิน การใชจาย
ทรัพยสินอ่ืนหรือการจัดซ้ือจัดจางตามแผนงาน งาน หรือโครงการของหนวยรับตรวจและแสดงความเห็นวา
เปนไปตามวัตถุประสงค เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคาหรือไม 
   
 

  ๕. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖      
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
 “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ
และจังหวัด แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 

 ขอ ๕ ในการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ ใหสวนราชการเปนผูรับ
บริจาค ตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
 (๑) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินไมวากรณีใดๆ ใหสวนราชการผูรับบริจาค
คํานึงถึงผลไดผลเสีย และประโยชนท่ีทางราชการจะพึงไดรับและจะพึงตองใหตอบแทนท้ังในปจจุบันและอนาคต      
เปนสําคัญ 
 (๒) การรับบริจาคท่ีมีเง่ือนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ 
 (๓) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินท่ีมีภาระติดพัน หรือมีภาระตองเรียกรอง          
หรือซอมบํารุงรักษา สวนราชการผูรับบริจาคจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนท่ีไดรับคุมคากับคาใชจายท่ีรัฐ    
ตองเสียไปหรือไม 
 (๔) ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินท่ีไมตรงกับอํานาจหนาท่ี     
ของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการท่ีไดรับการบริจาคมาสงมอบใหแกสวนราชการท่ีเก่ียวของซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรง
ในการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดินตอไป 
 ในกรณีท่ีมีผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหทางราชการทุกรณี ใหมีการรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ และใหถือวาเปนการรับบริจาคในนามของสวนราชการ 
  (๕) หัวหนาสวนราชการอาจตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาใหความในการรับ
บริจาคเงินหรือทรัพยสินกอนก็ได 
 
 

 ขอ ๗ หามมิใหสวนราชการกําหนดเง่ือนไขในการประมูลซ้ือทรัพยสิน จางทําของ หรือให
เชาทรัพยสิน โดยระบุใหผูขาย ผูรับจาง ผูเชาทรัพยสิน หรือผูท่ีเปนคูสัญญากับทางราชการตองบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสินใหสวนราชการนั้น 
 สวนราชการจะกําหนดเง่ือนไขในการประมูลตามวรรคแรก ใหมีการบริจาคทรัพยประเภท
อสังหาริมทรัพย รวมท้ังทรัพยสินท่ีเปนสวนประกอบของอสังหาริมทรัพยนั้นก็ได แตจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลงักอน 
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  ๖. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ขอ ๕ ในระเบยีบนี้ 
          “เงินบํารุง” ไดแก 
          (๑) เงินท่ีหนวยบริการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์เนื่องจากการดําเนินงานหรือเพ่ือการ
ดําเนินงานในกิจการของหนวยบริการ ยกเวน 
   ๑.๑ เงินงบประมาณรายจาย 
   ๑.๒ เงินรายรับอ่ืนท่ีหนวยบริการไดรับหรือจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ เชน 
เงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตสาธารณสุข เงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ เงินคาปรับเปรียบเทียบคดี เปนตน 
          (๒) เงินท่ีหนวยบริการไดรับในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ดวย 
   ... 

   ๒.๔ เงินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหโดยระบุวัตถุประสงคหรือไมไดระบุวัตถุประสงคหรือ
ระบุวัตถุประสงคไวไมชัดแจง 
   ๒.๕ เงินท่ีไดจากการดําเนินงานของหนวยบริการท่ีรับจัดทํา รับบริการ รับจางผลิต
เพ่ือจําหนายตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   ๒.๖ เงินท่ีไดรับจากการแสดงหรือจัดกิจกรรมสาธารณสุขของหนวยบริการตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   ๒.๗ เงินท่ีไดรับจากการจัดประชุม อบรม สัมมนา ท่ีหนวยบริการเปนผูจัด โดยใช 
เงินบํารุง เพ่ือประโยชนตอการใหบริการสาธารณสุข 
   ... 

   ๒.๑๐ เงินผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสินท่ีไดมาดวยเงินบํารุงหรือทรัพยสินท่ีมี 
ผูบริจาคใหหนวยบริการเพ่ือหาผลประโยชน โดยผูบริจาคท่ีระบุวัตถุประสงคหรือไมไดระบุวัตถุประสงคหรือระบุ
วัตถุประสงคไวไมชัดแจง เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนตน 
   ๒.๑๓ เงินรายรับอ่ืนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  
วาการกระทรวงการคลัง 
  ขอ ๑๓ ระบบบัญชีเงินบํารุงของหนวยบริการใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการโดย
อนุโลม เวนโดยใหจัดทําทะเบียนคุมเงินบํารุงท่ีไดรับสําหรับดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพแยกตางหาก
จากเงินบํารุงประเภทอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน และเม่ือปดบัญชี
ประจําปแลว ใหสงงบการเงินไปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับตั้งแต
วันสิ้นปงบประมาณ 
  เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองงบการเงินแลว ใหหนวยบริการสง 
งบการเงินท่ีรับรองแลวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินไดรับรองงบการเงิน 
 

  ขอ ๑๔ เม่ือสิ้นเดือนหนึ่ง ๆ ใหหนวยบริการจัดทํารายงานรับจายเงินบํารุงในระหวางเดือนนั้น 
ตามแบบทายระเบียบนี้ พรอมท้ังรวบรวมใบสําคัญคูจายและเอกสารอ่ืนอันเปนหลักฐานแหงหนี้ใหเสร็จภายใน
วันสิ้นเดือนถัดไป เพ่ือเก็บไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีตรวจสอบ 
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ขอพิจารณา 
  จากการวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงท่ีปรากฏ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีขอพิจารณา     
เพ่ือปองกันการทุจริตเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
 

  ๑. ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ  
 

 ๑.๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗ กําหนดวา การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใหจัดทําในระดับกรม จังหวัด และ
หนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะผูแทนในการบริหารราชการในตางประเทศตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน เวนแตการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของขาราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหรวมถึงขาราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีดวย และในกรณีท่ีเห็นสมควร อาจจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการในระดับกระทรวง หรืออาจจัดสวัสดิการภายในสวนราชการท่ีเปนกลุมภารกิจเดียวกัน 
หรือในหลายกรมรวมกันก็ได ประกอบกับ สํานักงาน ก.พ. โดยศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ  
ไดมีคําแนะนํา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานของสวนราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยอางอิงขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยขอ ๑ ของคําแนะนําฯ ดังกลาว ระบุใหหนวยงาน
ของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมีลักษณะคือ  
  (๑) หนวยงานในราชการสวนกลางท่ีมีขาราชการหรือเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติงานใน
หนวยงานนั้นเปนจํานวนมาก เชน คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปนตน  
  (๒) หนวยงานในราชการสวนภูมิภาค  
  (๓) หนวยงานในราชการสวนกลางตั้งอยูในสวนภูมิภาค  
  โดยอาจมีการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานแยกบริหารจัดการตางหากจากสวัสดิการ
ของสวนราชการได ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดชี้แจงในรายละเอียดวา หลักการและเจตนารมณของคําแนะนําฯ 
เพ่ือใหสวนราชการท่ีอาจมีเหตุผลความจําเปน อาจจัดใหมีสวัสดิการเฉพาะประเภทหรือเฉพาะหนวยงานได  
ซ่ึงเปนกรณียกเวนโดยอาจจัดเปนสวัสดิการภายในของหนวยงานยอยของสวนราชการ ซ่ึงแมจะแยกการบริหาร
จัดการตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการ แตก็ถือวายังคงเปนสวนหนึ่งของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
ของสวนราชการ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการของสวนราชการซ่ึงอาจมีลักษณะโครงสราง 
ท่ีแตกตางกัน นั้น  
  เม่ือพิจารณากรณีตามหนังสือคําแนะนํา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ
ภายในหนวยงานของสวนราชการ ของสํานักงาน ก.พ. โดยศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ พบวา 
อาจเปนการใหคําแนะนําและขยายความเกินกวาขอ ๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีมุงประสงคใหมีการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตั้งแตระดับ
กรมข้ึนไป แตหนังสือคําแนะนํา ฯ ดังกลาว กลับมีการขยายความใหสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรมลงมา 
สามารถดําเนินการจัดสวัสดิการไดเชนกัน อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงสภาพความเปนจริงเก่ียวกับการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการในปจจุบัน ซ่ึงแตละสวนราชการอาจมี
หนวยงานยอยเปนจํานวนมากและต้ังอยูในสวนภูมิภาค ทําใหมีความจําเปนตองมีการแยกการบริหารจัดการ
ตางหากออกไป เชน กรณีของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดดําเนินการจัดใหมีสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
แตละแหงท่ัวประเทศ เปนตน ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. ควรตองดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความครอบคลุมถึง 
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กรณีคําแนะนําของศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔  
ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานของสวนราชการ เพ่ือใหเปนไป 
อยางถูกตอง และมีความเหมาะสมกับสถานการณการจัดสวัสดิการของหนวยงานราชการในปจจุบัน 
 

 ๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสวนราชการซ่ึงจัดใหมีสวัสดิการภายในหนวยงาน 
แยกบริหารจัดการตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการ โดยไดดําเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณสุข 
มีหนวยงานยอยภายในสวนราชการคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพยาบาลในแตละจังหวัด ซ่ึงตั้งอยูใน
สวนภูมิภาค ดังนั้น การออกระเบียบฯ ดังกลาว เพ่ือใหแตละสถานพยาบาล สามารถดําเนินการจัดตั้งสวัสดิการ
ของสถานพยาบาลแตละแหงได โดยเปนการไดรับมอบอํานาจจากสวนราชการตนสังกัดในสวนกลาง และมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔  
ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานของสวนราชการ นั้น   
  จากการชี้แจงของผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏขอเท็จจริงในทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดสวัสดิการวามีหนวยงานยอยหลายแหง (สถานพยาบาล) ซ่ึงตั้งอยูในสวนภูมิภาคท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มิไดดําเนินการในรูปแบบของคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ ขางตน แตกลับดําเนินการ
จัดสวัสดิการและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการอยางไมถูกตอง โดยใหเหตุผลความจําเปนในเรื่องขอจํากัดของ 
จํานวนบุคลากรของสถานพยาบาลท่ีมีนอย และความไมคุมคาในการดําเนินการซ่ีงอาจตองมีคาใชจายสําหรับ
การตรวจบัญชีรายรับ รายจาย ของกองทุนสวัสดิการ เปนตน กรณีดังกลาวจึงเปนชองวางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไว อันอาจเปนชองทางใหสวนราชการในสวนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข 
และสวนราชการอ่ืนใดท่ีมีหนวยงานยอยซ่ึงจัดตั้งอยูในสวนภูมิภาคในลักษณะเดียวกันนั้น ดําเนินการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ โดยไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และเปนชองทางการทุจริตเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการของสวนราชการ 
   ตอกรณีปญหาดังกลาว คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดดําเนินการแกไขโดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รวมท้ังจังหวัด เชน กรณีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๒๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนาน ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ดังนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานในสังกัดใด ซ่ึงมีขอจํากัดดานเหตุผลความจําเปนเก่ียวกับ
ขอจํากัดของสถานพยาบาลใดท่ีอาจมีจํานวนบุคลากรนอย และเกิดความไมคุมคาของคาใชจายเปนผลทําให
สถานพยาบาลบางแหงไมสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการ ตามปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางถูกตองครบถวน 
อาจพิจารณาใหดําเนินการจัดสวัสดิการรวมกันของหนวยงานยอยภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เชน ดําเนินการจัดสวัสดิการโดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของสถานพยาบาล
มากกวาหนึ่งแหงรวมกันท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงกันหรือภายในจังหวัดเดียวกัน หรืออาจพิจารณาดําเนินการ
จัดสวัสดิการโดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังเชน
กรณีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดนาน  เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสถานพยาบาลทุกแหง เปนไปโดย
ถูกตองตามระเบียบฯ อยางเครงครัด  
 

 ๒. ประเด็นปญหาเกี่ยวกับท่ีมาของเงินบริจาคและรายไดอ่ืน ๆ ท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการ    

 ๒.๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขอ ๑๙ กําหนดวา กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได ดังนี้  
 (๑) เงินคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาจายท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
 (๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสวนราชการ 
 (๓) เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
 (๔) เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
 (๕) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
 (๖) ดอกผลของเงินรายไดตาม (๑) ถึง (๕) 
 (๗) รายไดอ่ืนๆ 
 ท้ังนี้ ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ไดชี้แจงเก่ียวกับท่ีมาของรายไดเงินกองทุนสวัสดิการ 
วาเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในของแตละหนวยงาน และในกรณีท่ีเปนเงินบริจาคเพ่ือกองทุนสวัสดิการ 
ของแตละหนวยงาน จะตองไมขัดกับหลักการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) โดยเปนดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการในการรับเงินบริจาค  
 เม่ือพิจารณากรณีของกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับประเด็นท่ีมาของเงินบริจาคเพ่ือการ
จัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลตาง ๆ ของรัฐวาเปนเงินบริจาคโดยชอบ หรือเปนเงินผลประโยชนท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการของแพทย พยาบาล หรือบุคลากรในสถานพยาบาล ในลักษณะผลประโยชนทับซอน
หรือไม อยางไร เนื่องจาก ในการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีขาดจริยธรรม ไดดึงเอา
บุคลากรสาธารณสุขเขารวมรับผลประโยชนทับซอนในรูปแบบตาง ๆ จากบริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑ ท้ังท่ี
เปนผลประโยชนทางตรงและผลประโยชนแอบแฝง และทําใหบุคลากรสาธารณสุขบางสวนเขาใจผิดและเชื่อวา
ผลประโยชนเหลานั้นเปนสิทธิท่ีพึงไดรับหรือใชประโยชนได 
 กรณีบริษัทเอกชนซ่ึงเปนคูสัญญากับสถานพยาบาลของรัฐมีความประสงคท่ีจะบริจาค
ใหแกกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล สามารถบริจาคตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ (๔) เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ อยางไรก็ตาม 
การบริจาคดังกลาวตองไมมีเง่ือนไขในลักษณะท่ีมีความสัมพันธกับการจัดซ้ือจัดจางของทางสถานพยาบาล 
ของรัฐ เนื่องจากการบริจาคตองมีวัตถุประสงคท่ีเปนการเสียสละท่ีปราศจากเง่ือนไข ดังท่ีราชบัณฑิตยสภาได
อธิบายคําวาบริจาคไววา “ปรกติท่ัวไปจะมุงเนนถึงการใหหรือการเสียสละวัตถุสิ่งของ สละความเห็นแกตัว 
และความสุขสวนตัวเพ่ือเก้ือกูลผูอ่ืนโดยไมเลือกวาเปนมิตรหรือเปนศัตรู”ท้ังนี้หากการบริจาคของบริษัทเอกชน
ซ่ึงเปนคูสัญญากับโรงพยาบาลของรัฐ บริจาคเงินใหแกกองทุนสวัสดิการเพ่ือเปนการใหผลประโยชนในลักษณะ
ตางตอบแทน เชน หากสถานพยาบาลมีการจัดซ้ือยาหรือเวชภัณฑเปนจํานวนมาก ก็จะมีการบริจาคเงินมาก 
แตหากสถานพยาบาล ไมมีการจัดซ้ือยาหรือเวชภัณฑ ก็จะไมมีการบริจาคเงิน ฯลฯ การบริจาคในลักษณะดังกลาว
ถือไดวาเปนการสรางเง่ือนไขในการใชดุลพินิจของผูท่ีมีอํานาจจัดซ้ือจัดจางของสถานพยาบาล เพราะตองคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีกองทุนสวัสดิการจะไดรับหลังจากท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง และผิดหลักธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือ 
จัดจาง ท่ีตองคํานึงถึงคุณภาพ ราคา และประโยชนสูงสุดท่ีรัฐจะไดรับ 
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 ดังนั้น หากบริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑมีความประสงคหรือตองการท่ีจะบริจาคเงิน
ใหแกกองทุนสวัสดิการของสถานพยาบาลแหงใดนั้น ตองเปนการบริจาคโดยไมสัมพันธกับยอดการสั่งซ้ือหรือ 
การจําหนายยาและเวชภัณฑใหแกสถานพยาบาลดังกลาว นอกจากนี้ หากตองการบริจาคเพ่ือใหเปนประโยชน
แกทางราชการโดยสวนรวม บริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑสามารถบริจาคใหแกสถานพยาบาลไดโดยตรง  
ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

 ๒.๒ กรณีท่ีบริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑ มีการใหสวนลด สวนแถม จากการจัดซ้ือคายา
และเวชภัณฑ โดยดําเนินการจายเงินสวนลดดังกลาว ใหแกกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลโดยอาศัยชองทาง 
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ (๔) เงินบริจาค
เพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ หรือขอ ๑๙ (๗) รายไดอ่ืนๆ นั้น ปรากฎขอเท็จจริงในทางปฏิบัติวา
สถานพยาบาลของรัฐซ่ึงไดรับประโยชนจากการสงเสริมการขายยาของบริษัทยา เชน ไดรับสวนลดคายา ฯลฯ 
จะมีการบริหารจัดการประโยชนท่ีไดรับจากบริษัทยา โดยมีการนําเขาเปนรายไดของกองทุนสวัสดิการของ
สถานพยาบาลในรูปแบบของเงินบริจาคตามขอ ๑๙ (๔) เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
  ในกรณีขางตน หากพิจารณาถึงเงินท่ีใชในการจัดซ้ือยาก็จะพบวาเปนงบประมาณ
แผนดิน ดังนั้น หากโรงพยาบาลไดสวนลดหรือสวนแถม ผลประโยชนท่ีไดจากการดังกลาวก็ตองตกแกแผนดิน
เชนกัน โดยกรณีไดรับสวนลด ตองแสดงรายการสวนลดดังกลาวลงในใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงิน หากเปน
กรณีไดรับสวนแถม ตองแสดงรายการดังกลาวเพ่ือเฉลี่ยราคาสินคาตอหนวยใหลดลงดวย จึงจะเกิดประโยชน
สูงสุดแกรัฐ  
  นอกจากนี้ หากพิจารณาในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) 
ตองพิจารณาวา เงินงบประมาณแผนดินซ่ึงใชจายในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑนั้น ถือเปนการใชเพ่ือประโยชน
สาธารณะ (Public Interest) หากเกิดประโยชนในการจัดซ้ือ เชน ไดรับสวนลด หรือไดรับสวนแถม ประโยชน
ดังกลาวตองตกแกสาธารณะเชนกัน โดยตองไปหักลดจากคาใชจายในการใชงบประมาณแผนดินท่ีใชจัดซ้ือ  
การท่ีนําประโยชนดังกลาวไปใหแกกองทุนสวัสดิการของสถานพยาบาล ตองพิจารณาวาวัตถุประสงคของ
กองทุนสวัสดิการเปนการจัดต้ังเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) หรือเปนการจัดตั้งเพ่ือประโยชน
สวนบุคคล หรือกลุมบุคคล (Private Interest)  

 เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคของการใชจายกองทุนสวัสดิการแลวจะพบวาเปนไป 
เพ่ือประโยชนของกลุมบุคคล แตเม่ือพิจารณาท่ีมาของประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจาง จะเห็นไดวาเปนการ 
ใชทรัพยากรซ่ึงเปนของประโยชนสวนรวม (Public Interest) คือเงินงบประมาณแผนดิน ในการจัดซ้ือจัดจาง 
เม่ือเกิดประโยชนจากการไดรับสวนลดหรือสวนแถม ผลประโยชนดังกลาวจึงตองตกแกงบประมาณแผนดิน  
ไมวาจะเปนการลดราคาในใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงิน หรือการนําสวนแถมไปเฉลี่ยลดราคาตอหนวย 
ดังท่ีไดกลาวขางตน การนําผลประโยชนดังกลาวไปเปนรายไดของกองทุนสวัสดิการ จะถือวาเปนการนําประโยชน
สาธารณะไปเปนประโยชนสวนบุคคล ซ่ึงถือวาเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) 

 

 ดังนั้น เม่ือการจัดซ้ือจัดจางโดยใชเงินงบประมาณแผนดินซ่ึงเปนเรื่องของประโยชน
สาธารณะโดยแท ผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจัดซ้ือจัดจาง ไมวาจะเปนสวนลดหรือสวนแถม จึงควรตอง
ตกแกรัฐในรูปแบบของสวนลดเงินรายจายท่ีรัฐจะตองสูญเสีย กรณีดังกลาวหนวยงานท่ีดูแลเรื่องสวัสดิการ 
ของหนวยงานของรัฐตองพิจารณาถึงรายไดกองทุนสวัสดิการใหเกิดความชัดเจน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการไดอยางถูกตอง ไมเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน 
(Conflict of Interest) โดยอาจพิจารณาดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือกําหนด
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กรอบ/หลักเกณฑ เง่ือนไข หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการหาหรือการรับรายไดอ่ืนๆ ของสวนราชการเพ่ือ
ปองกันปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest) ระหวางผลประโยชนของรัฐและประชาชน
กับผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนสมาชิกสวัสดิการ ท้ังนี้ ในชวงท่ียังไมมีการกําหนดความชัดเจน 
ในเรื่องดังกลาว หนวยงานของรัฐอาจเกิดความสับสนในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ และอาจเปน
ชองวางในการแสวงหาประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจางโดยการเรียกผลประโยชนแกบริษัทเอกชนท่ีเขามาเปน
คูสัญญา จึงเห็นสมควรใหยกเลิกการนําเงินท่ีไดจากสวนลดสวนแถมในการจัดซ้ือจัดจางไปเปนรายไดของกองทุน
สวัสดิการไปกอน 

 

 ๓. ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
 

 ๓.๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐ ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทตาง ๆ โดย
ความตาม ขอ ๑๐ (๙) ไดเปดชองใหคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ 
สามารถจัดใหมีกิจกรรมหรือสวัสดิการประเภทอ่ืนใดซ่ึงนอกเหนือจากท่ีระบุไวตามขอ ๑๐ โดยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการประเภทใด ใหคํานึงถึงสภาพและลักษณะของภารกิจของสวนราชการ ความตองการของ
สมาชิก จํานวนเงินทุน และศักยภาพในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการ นั้น  
  เนื่องจากวัตถุประสงคของการจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการ ตามขอ ๔ ของ
ระเบียบดังกลาว ตองเปนกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ท่ี คณะกรรมการสวัสดิการจัดใหมีข้ึน พบวาเปนไปโดย 
มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิต
นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชนแกการสนับสนุน 
การปฏิบัติราชการหรือท่ีคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) เห็นสมควรใหจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับ
สวนราชการตาง ๆ ท้ังนี้ แมวาคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ อาจพิจารณา
และเห็นสมควรจัดใหมีกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไว
ตามขอ ๑๐ ไดนั้น คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ ควรตองพิจารณาและ
คํานึงถึงวัตถุประสงคของการจัดใหมีสวัสดิการภายในสวนราชการ ตามขอ ๔ ของสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนสําคัญ อีกท้ังเพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหา
มิใหสวนราชการมีการดําเนินการหรือใชจายเงินกองทุนสวัสดิการท่ีอาจผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค 
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ควรตองพิจารณาดําเนินการกําหนดกรอบหรือประเภท
ของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เชน กําหนดประเภทกิจกรรมหรือ
สวัสดิการภายในสวนราชการวาสวัสดิการประเภทใดบางท่ีสามารถจัดใหมีการดําเนินการไดหรือไมสามารถ
ดําเนินการได หรืออาจกําหนดหลักเกณฑ/ข้ันตอนสําหรับการดําเนินการตามขอ ๑๐ (๙) กรณีคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ ประสงคจะจัดใหมีกิจกรรมหรือสวัสดิการประเภทอ่ืนใด 
ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีระบุไวตามขอ ๑๐ จะตองดําเนินการแจงไปยังคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.) เพ่ือใหมีการพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบกอน เปนตน ท้ังนี้ หากเปนกรณีซ่ึงมีการใชจาย
เงินกองทุนสวัสดิการนอกกรอบวัตถุประสงคท่ีกําหนด ตองถือวาเปนการกระทําผิด 
 

 ๓.๒ กรณีการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคในการเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
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สวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและตรวจสอบหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน สถานพยาบาลตาง ๆ ท่ีมีการขอจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และเปนการ
ดําเนินการในลักษณะมอบอํานาจจากสวนกลางไปใหหนวยงานในสวนภูมิภาค เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ
จัดสวัสดิการของแตละสถานพยาบาล โดยคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเปน
คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาท่ีตามขอ ๙ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงยังคงตองรับผิดชอบตอ 
การดําเนินงานของผูรับมอบอํานาจคือ คณะอนุกรรมการสวัสดิการของแตละสถานพยาบาลท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน 
โดยตองมีการใหคําปรึกษาคําแนะนํา และกํากับดูแลสถานพยาบาลแตละแหงท่ีมีการดําเนินการจัดสวัสดิการ นั้น 
  กรณีท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการของแตละสถานพยาบาล ประสงคจะจัดใหมี
สวัสดิการภายในหนวยงาน ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวตามขอ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกรณีตามขอ ๑๐ (๙) 
กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนใด นั้น คณะอนุกรรมการสวัสดิการของสถานพยาบาล 
ควรตองดําเนินการแจงไปยังคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะสามารถ
ดําเนินการไดตอเม่ือไดรับการพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบกอน ซ่ึงตองเปนไปตามหลักการเดียวกัน 
กับกรณีการขอดําเนินการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ตามขอ ๑๑ ของระเบียบดังกลาว ท้ังนี้ หากเปนกรณีซ่ึง 
มีการดําเนินการจัดสวัสดิการ โดยมิไดรับการอนุมัติและความเห็นชอบหรือมีการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ
นอกกรอบวัตถุประสงคท่ีกําหนด ตองถือวาเปนการกระทําผิด นอกจากนี้ การดําเนินการจัดสวัสดิการใด ๆ 
ควรตองพิจารณาใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิกอยางเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึง 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการอีกประการหนึ่งดวย 
 

๔. ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับ 
รายจาย ของกองทุนสวัสดิการ 
 ๔.๑ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประกอบกับขอ ๓๓ ไดกําหนดข้ันตอนการตรวจสอบโดยใหคณะกรรมการสวัสดิการ 
(คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ) ตองจัดสงสําเนารายงานผลการสอบบัญชี 
และรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการโดยเร็ว และตองดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
จัดสวัสดิการในปท่ีลวงมาแลว พรอมท้ังคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย โครงการ และแผนงานท่ีจะทําในปตอไป 
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินการ ตลอดจนขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการ (คณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ.) ปละครั้ง รวมถึง ตองดําเนินการประชาสัมพันธรายงานการประเมินผล
การจัดสวัสดิการประจําปของปท่ีลวงมาแลว ซ่ึงตองแสดงงบดุล บัญชีทําการ บัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชี
รับรองความถูกตองแลว ใหสมาชิกทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ ตามขอ ๓๕ ไดกําหนดใหมีศูนยประสานการจัด
สวัสดิการขาราชการ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และมีอํานาจหนาท่ีตามขอ ๓๕  (๕) 
ประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตาง ๆ ในภาพรวมปละครั้ง และในกรณีท่ีพบวา
หรือมีเหตุอันควรสงสัยตอการดําเนินการจัดสวัสดิการของสวนราชการใด ๆ คณะกรรมการ (คณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ.) สามารถพิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามท่ีสวัสดิการภายในสวนราชการ
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หรือศูนยประสานการจัดสวัสดิการรองขอ รวมท้ังสามารถสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของ
กิจการสวัสดิการภายในสวนราชการได ตามอํานาจหนาท่ีในขอ ๓๐ (๖) และ ขอ ๓๒ ของระเบียบดังกลาว นั้น 
  เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) และศูนยประสาน 
การจัดสวัสดิการขาราชการ มีหนาท่ีในการจัดประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตาง ๆ และ 
ตองดําเนินการตรวจสอบรายงานผลการจัดสวัสดิการ ฐานะของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจายของ
กองทุนสวัสดิการของแตละสวนราชการ เพ่ือสรางกระบวนการและข้ันตอนการตรวจสอบเก่ียวกับการ 
ใชจายเงินสวัสดิการของแตละหนวยงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
แตในปจจุบันปรากฎขอเท็จจริงวา กระบวนการตรวจสอบขางตน ยังมิไดมีการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) และศูนยประสานการจัดสวัสดิการ
ขาราชการ มิไดดําเนินการในลักษณะกํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของสวัสดิการภายในสวนราชการ  
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว รวมถึงไมมีการตรวจสอบการใชจายเงินสวัสดิการภายในสวนราชการของ 
สวนราชการตาง ๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการหรือไม ประกอบกับ 
จากการชี้แจงขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏขอเท็จจริงในทางปฏิบัติวา คณะกรรมการสวัสดิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของกระทรวง
สาธารณสุข ก็มิไดดําเนินการรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ แผนงาน
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญ ตอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) เพ่ือใหเปนไปตาม 
กลไกการตรวจสอบตามขอ ๒๕ และ ขอ ๓๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ 
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แตอยางใด กรณีดังกลาวจึงเปนปญหาในทางปฏิบัติระหวางหนวยงาน 
ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบคือ คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) และศูนยประสาน 
การจัดสวัสดิการขาราชการ กับหนวยงานซ่ึงตองถูกดําเนินการตรวจสอบและมีหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบ  
คือ คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ จึงเปนชองวางในการตรวจสอบสถานะ
กองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับ รายจาย ของกองทุนสวัสดิการแตละแหง 
 
 

 ๔.๒ กรณีหนวยงานของสวนราชการตาง ๆ ท่ีอาจมีการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานแยก
บริหารจัดการตางหากจากสวัสดิการของสวนราชการ สํานักงาน ก.พ. โดยศูนยประสานการจัดสวัสดิการ
ขาราชการ ไดมีคําแนะนํา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานของสวนราชการ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยคณะกรรมการสวัสดิการของ 
สวนราชการอาจพิจารณาแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงาน” และอาจพิจารณามอบอํานาจ
ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการดังกลาว ดําเนินการจัดสวัสดิการใหสมาชิกสวัสดิการท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตาง ๆ ได ท้ังนี้ ตามขอ ๗ ของหนังสือคําแนะนําฯ ระบุไววาในกรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการ
มอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานแลว คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการจะตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินการของผูรับมอบอํานาจ ตองใหคําปรึกษาแนะนํา และกํากับดูแลการดําเนินการ 
ของผูรับมอบอํานาจ โดยตามขอ ๗ (๗.๒) ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานรายงานผลการจัดสวัสดิการ 
ของหนวยงานตอคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการเปนระยะ และประจําป และขอ ๗ (๗.๓) ใหมี 
การตรวจสอบการเงินและบัญชีของสวัสดิการของหนวยงานหรือกองทุนสวัสดิการของหนวยงานเปนระยะ 
และประจําป นั้น 

 เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการ ไดดําเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหหนวยงานยอยคือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสถานพยาบาลแตละแหง สามารถดําเนินการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานได  ท้ังนี้ ตามระเบียบฯ 
ดังกลาว ไดกําหนดข้ันตอนและกลไกการตรวจสอบ การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหนวยงาน โดยมีเง่ือนไขการปฏิบัติและขอจํากัดอํานาจไวตามขอ ๘ (๑) ถึง (๔) ประกอบขอ ๑๕ 
กลาวคือ เม่ือมีการจัดตั้งสวัสดิการภายในหนวยงานข้ึนแลว กําหนดใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการตองรายงาน
ประเภทของสวัสดิการท่ีจัด การรายงานฐานะของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจายของกองทุนสวัสดิการ
เปนระยะหกเดือนตอครั้ง และเม่ือสิ้นปปฏิทินใหรายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชีจากผูตรวจสอบภายใน
เพ่ือใหคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ รวมท้ังกําหนดใหในการจัดสวัสดิการ
เชิงธุรกิจ การจัดทําโครงการ การดําเนินงาน การประสานงานการทํานิติกรรมและสัญญากับบุคคลใด ๆ จะดําเนินการ
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กอนเทานั้น  อยางไรก็ตาม จากการชี้แจงขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับสถิติการดําเนินการจัดสวัสดิการ
ของหนวยงาน/สถานพยาบาล ภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นป พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีมี 
การจัดตั้งตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ 
พ.ศ.๒๕๕๔ พบวามีหนวยงาน/สถานพยาบาล ภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีดําเนินการ
จัดสวัสดิการตามระเบียบฯ แลว รวม ๔๖๓ แหง จากหนวยงานท้ังหมด ๙๓๐ แหง นั้น ปรากฎขอเท็จจริงวา
คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงาน 
ของแตละสถานพยาบาลเอง ก็ยังมิไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนการตรวจสอบขางตน สงผลให 
การรายงานผลการดําเนินงานไมครบถวนสมบูรณ กรณีดังกลาวจึงเปนปญหาในทางปฏิบัติระหวางหนวยงาน 
ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบคือ คณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับหนวยงานซ่ึงตอง 
ถูกดําเนินการตรวจสอบและมีหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบคือ คณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานของ 
แตละสถานพยาบาล จึงเปนชองวางในการตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับ รายจาย 
ของกองทุนสวัสดิการแตละแหง 

 

 ๔.๓ กรณีการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการภายในสวนราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๔ ประกอบขอ ๒๕ 
ไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการหรือผูมีคุณวุฒิ ดานการเงินและบัญชี ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ
แตงต้ัง เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการภายในสวนราชการนั้น
ประกอบกับกรณีของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานแยกบริหารจัดการตางหาก
จากสวัสดิการของสวนราชการ และไดดําเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท้ังนี้ ตามขอ ๑๕ ของระเบียบฯ ดังกลาว ก็ไดกําหนดให
เปนหนาท่ีของผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชี ในการดําเนินการตรวจสอบการเงินและบัญชีของกองทุน
สวัสดิการของแตละหนวยงานเชนเดียวกัน นั้น  

 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากกรณีการรับบริจาคเงินเขากองทุนสวัสดิการของสถานพยาบาล
ภายในของกระทรวงสาธารณสุข มิไดอยูภายใตระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมี 
ผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด
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กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดให
ความเห็นวา กองทุนสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มิใชเปนหนวยรับตรวจของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามนัยมาตรา ๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากการไดมาของเงินกองทุนสวัสดิการฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๙ และไมมีเงินของสวนราชการ 
รวมอยูดวย จึงไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จึงไมตองตรวจสอบเงินกองทุนสวัสดิการ 

 

  กรณีดังกลาวชี้ใหเห็นวา กองทุนสวัสดิการของแตละสวนราชการตาง ๆ  ท่ีไดจัดตั้งข้ึนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงกองทุนสวัสดิการ
ของกระทรวงสาธารณสุข อาจมีชองวางในการตรวจสอบเก่ียวกับสถานะกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับ 
รายจาย และแหลงท่ีมาของเงินกองทุนสวัสดิการของหนวยงานของรัฐแตละแหง โดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการของหนวยงานของรัฐแตละแหง 
จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบและรับรองบัญชีกองทุนสวัสดิการของสวนราชการโดยบุคคลภายนอก (External 
Audit)  คือ กําหนดใหกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการแตละแหง ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
และการเงินโดยผูตรวจสอบและรับรองบัญชี ในอีกชั้นหนึ่ง กอนท่ีจะมีการรายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอ
คณะกรรมการสวัสดิการ (คณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ) เพ่ือใหมีการ
รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.) ในชั้นถัดไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 

  จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล         
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควรมีขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริต ตามมาตรา ๑๙ (๑๑) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

 ๑. ขอเสนอแนะดานการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
 

 ๑.๑ ขอเสนอแนะตอสํานักงาน ก.พ. 
   ใหพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความครอบคลุมถึงกรณีคําแนะนําของศูนยประสานการจัดสวัสดิการ
ขาราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒๗/๑๔ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การจัดสวัสดิการภายในหนวยงานของสวนราชการ ตลอดจนใหพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ 
การจัดสวัสดิการของหนวยงานราชการในปจจุบัน  

 ในระหวางการพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใหสวนราชการซ่ึงอยูภายใตระเบียบฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการทุกแหง จะตองดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะกรณีสวนราชการเดียวกันซ่ึงมีหนวยงานยอยหลายแหง ซ่ึงมีขอจํากัด
ทางดานจํานวนของบุคลากรท่ีมีนอย และเกิดความไมคุมคาในเรื่องคาใชจายสําหรับการตรวจสอบบัญชี 
เปนผลทําใหไมสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางถูกตองครบถวน อาจพิจารณา
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ใหดําเนินการจัดสวัสดิการรวมกันของหนวยงานยอยภายใตสวนราชการเดียวกันได ตามขอ ๙ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ภายในสวนราชการของโรงพยาบาลซ่ึงต้ังอยูในเขตจังหวัดเดียวกัน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ
ของโรงเรียนซ่ึงตั้งอยูในเขตจังหวัดเดียวกัน เปนตน  

 

 ๑.๒ ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข 
  ใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดทุกแหงท่ีมีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน
สวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 กรณีหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลซ่ึงมีขอจํากัดทางดาน
จํานวนบุคลากรท่ีมีจํานวนนอย และเกิดความไมคุมคาในเรื่องคาใชจายสําหรับการตรวจสอบบัญชี เปนผลทําให
ไมสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางถูกตองครบถวน อาจพิจารณาดําเนินการ
โดยใหมีการจัดสวัสดิการรวมกันของหนวยงานยอยในรูปแบบการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ
ของโรงพยาบาลซ่ึงตั้งอยูในเขตจังหวัดเดียวกัน หรืออาจพิจารณาดําเนินการจัดสวัสดิการโดยแตงต้ังใหมี
คณะอนุกรรมการสวัสดิการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการของสถานพยาบาลทุกแหง เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ อยางเครงครัด 

 

 ๒. ขอเสนอแนะดานท่ีมาของเงินบริจาคและรายไดอ่ืน ๆ ท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการ 
 

 ๒.๑ ขอเสนอแนะตอสํานักงาน ก.พ. 
   ใหพิจารณาดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือกําหนดกรอบ
หลักเกณฑ เง่ือนไข หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการบริจาค การหาหรือการรับรายไดอ่ืนๆ ของสวนราชการ 
เพ่ือนําเขาสูกองทุนสวัสดิการ เพ่ือปองกันปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest) ระหวาง
ผลประโยชนของรัฐและประชาชนกับผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนสมาชิกสวัสดิการ โดยใน
ลักษณะการบริจาคเงิน/รายได ท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการภายในของสวนราชการ จะตองไมสัมพันธกับการจัดซ้ือ
จัดจาง ของสวนราชการนั้น ๆ รวมถึงหามมิใหสวนราชการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทน 
ทุกประเภทจากภาคเอกชน เขากองทุนสวัสดิการภายในของสวนราชการ 
 

 ๒.๒ ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.๒.๑ หามมิใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการจัดซ้ือจัดจางทํา
การหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากภาคเอกชนซ่ึงเปนคูสัญญากับหนวยงาน  
นําเขาเปนรายไดของกองทุนสวัสดิการ 

 ๒.๒.๒ กรณีบริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑ หรือภาคเอกชนซ่ึงเปนคูสัญญากับ
หนวยงาน มีความประสงคท่ีจะบริจาคเงินเพ่ือใหเปนประโยชนแกทางราชการโดยสวนรวม บริษัทผูจําหนายยา
และเวชภัณฑ สามารถบริจาคใหแกสถานพยาบาลไดโดยตรง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน
หรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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 ๒.๒.๓ กรณีท่ีบริษัทผูจําหนายยาและเวชภัณฑ หรือภาคเอกชนซ่ึงเปนคูสัญญากับ
หนวยงาน มีการใหสวนลด สวนแถม จากการจัดซ้ือคายาและเวชภัณฑ หามมิใหสถานพยาบาลดําเนินการ 
นําเงินสวนลดท่ีไดดังกลาว เขาเปนรายไดของกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล โดยตองนําเงินดังกลาวกลับคืน
เขาเปนงบประมาณแผนดิน 

 ๒.๒.๔ ให กําหนดกรอบหรือหลักเกณฑการหา/การรับรายได อ่ืนๆ ของ
สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปองกันปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest) 
ระหวางผลประโยชนของรัฐและประชาชนกับผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนสมาชิกสวัสดิการ   
โดยในลักษณะการบริจาคเงิน/รายได ท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล จะตองไมสัมพันธกับ
การจัดซ้ือจัดจางของสถานพยาบาลนั้น ๆ และในกรณีอ่ืน ๆ เชน การสนับสนุนทุนวิจัย ทุนการศึกษา ตลอดจน
การฝกอบรม และการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยบริษัทผูจําหนายยาและ
เวชภัณฑ ใหผูบริหารสถานพยาบาลพิจารณาโดยยึดประโยชนสวนรวมของรัฐและประชาชนเปนสําคัญ 

  

 ๓. ขอเสนอแนะดานการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
 

 ๓.๑ ขอเสนอแนะตอสํานักงาน ก.พ. 
  ๓.๑.๑ พิจารณากําหนดวัตถุประสงค กรอบ/หลักเกณฑหรือประเภทของการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เชน กําหนดประเภทกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการ 
วาสวัสดิการประเภทใดบางท่ีสามารถจัดใหมีการดําเนินการไดหรือไมสามารถดําเนินการได เปนตน 

  ๓.๑.๒ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ/ข้ันตอนสําหรับการดําเนินการตามขอ ๑๐ (๙)  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในสวนราชการของแตละสวนราชการ ประสงคจะจัดใหมีกิจกรรมหรือสวัสดิการประเภทอ่ืนใด 
ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีระบุไวตามขอ ๑๐ ตองดําเนินการแจงมายังคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.) เพ่ือใหมีการพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบกอน ท้ังนี้ เพ่ือมิใหมีการใชจายเงินผิดประเภทหรือ 
ผิดวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ รวมถึงการกําหนดใหการใชจายเงินสวัสดิการนอกกรอบวัตถุประสงค
ตองถือวาเปนการกระทําผิด 

  ๓.๑.๓ พิจารณากําหนดกรอบหรือหลักเกณฑเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ เพ่ือใหการ
จัดสรรสวัสดิการแกสมาชิกกองทุนฯ เปนไปดวยความเสมอภาคและเทาเทียม 

 

 ๓.๒ ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข 
  ๓.๒.๑ พิจารณากําหนดวัตถุประสงค กรอบ/หลักเกณฑหรือประเภทของการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เชน กําหนดประเภทกิจกรรมหรือสวัสดิการ 
วาสวัสดิการประเภทใดบางท่ีสามารถจัดใหมีการดําเนินการไดหรือไมสามารถดําเนินการได 
  ๓.๒.๒ กรณีท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการของแตละหนวยงาน ประสงคจัดใหมี
สวัสดิการภายในหนวยงาน ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวตามขอ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหคณะอนุกรรมการสวัสดิการของแตละหนวยงาน 
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ดําเนินการแจงความประสงคไปยังคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะ
สามารถดําเนินการไดตอเม่ือไดรับการพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ หากเปนกรณีซ่ึงมีการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการ โดยมิไดรับการอนุมัติและความเห็นชอบหรือมีการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการนอก
กรอบวัตถุประสงคท่ีกําหนด ตองถือวาเปนการกระทําผิด 

   ๓.๒.๓ กําหนดกรอบหรือหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ เพ่ือใหการ
จัดสรรสวัสดิการแกสมาชิกกองทุนฯ เปนไปดวยความเสมอภาคและเทาเทียม 

 

 ๔. ขอเสนอแนะดานการตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการ การตรวจบัญชีรายรับรายจาย  
ของกองทุนสวัสดิการ 

 

 ๔.๑ ขอเสนอแนะตอสํานักงาน ก.พ. 
  ๔.๑.๑ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของศูนยประสานการจัดสวัสดิการ

ขาราชการ ตามท่ีกําหนดไวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถูกตองตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการประเมินผลการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการของสวนราชการตาง ๆ  

  ๔.๑.๒ ประสานสวนราชการแตละแหงเพ่ือใหดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน 
ขอมูลรายละเอียดท่ีมาและการใชจายเงินสวัสดิการภายในสวนราชการ รวมถึงประเด็นปญหาและอุปสรรค 
ของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ไปยังศูนยประสานการจัดสวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ.  
เพ่ือสรางกระบวนการข้ันตอนการตรวจสอบเก่ียวกับการใชจายเงินสวัสดิการของแตละหนวยงาน วาเปนไป
ตามกรอบวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการหรือไม อยางไร 

  ๔.๑.๓ ดําเนินการตรวจสอบรายงานผลการจัดสวัสดิการ ฐานะของกองทุน
สวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจายของกองทุนสวัสดิการของสวนราชการในแตละหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ตรวจสอบเงินรายไดท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการของหนวยงานของรัฐแตละแหง ในกรณีเงินบริจาคและรายไดอ่ืน ๆ 
ตามขอ ๑๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหสวน
ราชการแตละแหง จัดทําบัญชีและหลักฐานการรับจายเงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการดังกลาว 
ใหชัดเจน ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลและประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลรายงานผลการจัดสวัสดิการของ 
หนวยงาน ฐานะของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจายของกองทุนสวัสดิการของแตละสวนราชการ  
บนเว็บไซตของหนวยงานของรัฐแตละแหง เพ่ือใหสมาชิกและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

  ๔.๑.๔ กําหนดใหกองทุนสวัสดิการภายในสวนราชการแตละแหง ตองไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน โดยผูตรวจสอบและรับรองบัญชีซ่ึงเปนบุคคลภายนอก (External Audit) 
ในอีกชั้นหนึ่ง กอนท่ีจะมีการรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยตอการดําเนินการจัดสวัสดิการ
ของสวนราชการใด ๆ ใหคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ. สอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
การดําเนินการของกิจการสวัสดิการภายในสวนราชการ ตามอํานาจหนาท่ีในขอ ๓๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยภายหลังหากปรากฏวาเปนการกระทําความผิด 
ใหคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) รายงานผลการสอบสวนดังกลาว ไปยังสวนราชการตนสังกัด 
และหนวยงานดานตรวจสอบท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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(สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
เปนตน เพ่ือดําเนินการลงโทษผูกระทําความผิดท้ังทางแพง ทางอาญาและทางวินัยตอไป   

 ๔.๒ ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข 

  ๔.๒.๑ ใหคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสาน
คณะอนุกรรมการสวัสดิการของสถานพยาบาลแตละแหง ภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน ขอมูลรายละเอียดท่ีมาและการใชจายเงินสวัสดิการภายในสวนราชการ 
รวมถึงประเด็นปญหาและอุปสรรค เพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนและกลไกการตรวจสอบตามขอ ๘ และขอ ๑๕
ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน
สวนภูมิภาคสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  
อยางเครงครัด 

  ๔.๒.๒ ใหคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการ
ตรวจสอบรายงานผลการจัดสวัสดิการ ฐานะของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจายของกองทุนสวัสดิการ
ของสถานพยาบาลแตละแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบเงินรายไดท่ีเขาสูกองทุนสวัสดิการ ในกรณี 
เงินบริจาคและรายไดอ่ืน ๆ และกําหนดใหสถานพยาบาลแตละแหงท่ีดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบฯ  
ตองจัดทําบัญชีและหลักฐานการรับจายเงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงานใหชัดเจน ตลอดจน
จัดทําฐานขอมูลและประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลรายงานผลการจัดสวัสดิการของหนวยงาน ฐานะของกองทุน
สวัสดิการ บัญชรีายรบั รายจายของกองทุนสวัสดิการ บนเว็บไซตของหนวยงาน/สถานพยาบาลแตละแหง เพ่ือให
สมาชิกและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

  ๔.๒.๓ กําหนดใหกองทุนสวัสดิการท่ีจัดตั้งข้ึนระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไมมีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีและการเงิน โดยผูตรวจสอบและรับรองบัญชีซ่ึงเปนบุคคลภายนอก (External Audit) ในอีกชั้นหนึ่ง กอนจะ 
มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการของหนวยงานและผลการตรวจสอบการเงินและบัญชี ตอคณะกรรมการ
สวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ ในกรณีท่ีพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยตอการดําเนินการ   
จัดสวัสดิการของหนวยงาน/สถานพยาบาลใด ๆ ใหคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเก่ียวกับการดําเนินการของกิจการสวัสดิการหนวยงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ี
ปรากฏวาอาจเปนการกระทําความผิด ใหพิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามอํานาจหนาท่ีในขอ ๓๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยภายหลังหากปรากฏวาเปนการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) รายงานผลการสอบสวนดังกลาว ไปยังสวนราชการตนสังกัด และหนวยงาน
ดานตรวจสอบท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 
ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เปนตน เพ่ือ
ดําเนินการลงโทษผูกระทําความผิดท้ังทางแพง ทางอาญาและทางวินัยตอไป 
 ๔.๒.๔ ใหคณะกรรมการสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานผล 
การดําเนินงาน ขอมูลรายละเอียดท่ีมาและการใชจายเงินสวัสดิการภายในสวนราชการ รวมถึงการรายงาน 
ประเด็นปญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ เพ่ือใหเปนไปตามขอ ๒๕ และ ขอ ๓๓ 
ของระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ไปยังศูนยประสาน
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การจัดสวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ. เพ่ือสรางกระบวนการข้ันตอนการตรวจสอบเก่ียวกับการใชจายเงิน
สวัสดิการของแตละหนวยงาน วาเปนไปตามกรอบวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
หรือไม อยางไร 

 
 

 

    
สํานักมาตรการปองกันการทุจริต 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 5 กุมภาพันธ์ 2562 
หัวข้อ: ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสถานพยาบาล ของส านักงาน ป.ป.ช. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสถานพยาบาล ของส านักงาน ป.ป.ช. 
Link ภายนอก: ไม่มี 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  5  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
 

วันท่ี  5  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  5  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

  
 




