
 

 
 

โครงการอบรมเพ่ือเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจดัการ 
เกี่ยวกับเงินและทรัพยส์ินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจดัหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวสัดกิาร

และการจัดสวัสดกิารในเชงิธุรกิจ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๓) 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยในปัจจุบันได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้การรับ
บริจาคเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงิน
บริจาคของหน่วยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
พบว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ดังนั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการขอจัดให้มีการเรี่ยไรที่
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขได้รับการ
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มี
หลายหน่วยงานยังไม่เข้าใจแนวทางและขั้นตอนการเรี่ยไรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร
หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนในการเรี่ยไร รวมทั้งการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าว  ประกอบกับปัจจุบันสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเห็นว่า 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ
สวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ หากหน่วยงานมีความเข้าใจ จะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให้ 
เพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หากหน่วยบริการมีความพร้อมอาจพิจารณา
ด าเนิน การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจกับสมาชิกสวัสดิการและ
บุคคลภายนอกท่ัวไป สมาคมฯ เห็นว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใน
การด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและหน่วยบริการเป็นอย่างยิ่ง                                                             
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  สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข  นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับด้านกฎหมายให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการท่ี
ทันสมัย ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการด ารงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และความก้าวหน้าใน
สายงานแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวว่าควรจัดให้มีการเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
จัดบริการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนบริการ เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงได้
จัดท าโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่
มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
ของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๓) ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 

  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑    

    ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง
ดังกล่าว 
    ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของหน่วยบริการ  
  ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเงนิและทรพัย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการ
และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
   

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิ นงานตามระเบียบ
ดังกล่าวของหน่วยงานและหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดบริการ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจทั่วไป จ านวน ๓๐๐ คน  
ประกอบด้วย  
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  ๓.๑  ผู้อ านวยการหรือ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 
   ๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ๓.๓ สาธารณสุขอ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๓.๔ นิติกร ของ ส านักงานเขตบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัด      
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

๓.๕ นิติกร ของหน่วยงาน/หน่วยบริการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และกรมในส่วนกลาง 

๓.๖ นักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  
๓.๗ ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบ
เกี่ยวกับการรับบริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และการจัดสวัสดิการ 

๓.๘ นักจัดการงานทั่วไป หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมในส่วนกลาง 

๓.๙ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 

การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่สนใจทั่วไปของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓.๑๐ คณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข   
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

  ๔.๑ ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเชิญวิทยากร 
  ๔.๒ เสนอขออนุมัติโครงการต่อนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเพ่ือขอความ
เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
  ๔.๓ แจ้งเวียนหน่วยงานและขอความอนุเคราะห์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๕. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
 

  โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดอบรมระหว่าง
วันอาทิตย์ ท่ี  ๖ มิถุนายน ถึงวันพุธที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันอาทิตย์ที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม) สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมเจริญ 
โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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๖. ค่าใช้จ่ายส าหรับผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 

๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า
พาหนะ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๖.๒ ค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้ารับการอบรม คนละ ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อย 
บาทถ้วน)  ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้น
สังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือ
กระทรวง การคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๖.๓ สมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักกฎหมาย
สาธารณสุข www.mophlawyer.com  

๖.๔ ค่าลงทะเบียนที่ช าระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอถอนเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ แต่สมาคมฯ อาจพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานเดียวกันได้ 
และจะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการอบรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๖.๕ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับสมัครและลงทะเบียน เมื่อ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมครบตามจ านวน ๓๐๐ คน  

๖.๖ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  นายสุเทพ นาคนาม นายกสมาคม 
นักกฎหมายสาธารณสุข (โทร ๐๖๑ ๘๙๑ ๕๙๙๘) นายพุทธา ศรีเกิน อุปนายก (โทร ๐๘๑ ๙๗๔ ๐๒๖๙) 
นายพชร มาเทียน กรรมการและเลขานุการ (โทร ๐๘๖ ๔๔๑ ๐๓๐๖)  นายนิพนธ์ จันดารักษ์ กรรมการ
และประชาสัมพันธ์ (โทร ๐๘๓ ๕๐๐ ๓๔๕๓) นางสาวประนอม  ภู่พลอย เจ้าหน้าที่สมาคม (โทร ๐๘๑ 
๓๑๑ ๖๘๒๓) 

 

๗. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัอบรมของสมาคม 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมของสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เป็นจ านวนเงิน 
๙๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 

  ๘.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหนว่ยบริการ และระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดย
ใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    

    ๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ และประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

 

http://www.mophlawyer.com/
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    ๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  
  ๘.๔ ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน การเรี่ยไร การจัดสวัสดิการ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ และ
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด ุ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

๙. ผู้เขียนและเสนอโครงการ 
 
   

(นายพชร มาเทียน) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

 กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
๑๐. ผู้เห็นชอบโครงการ 
   

   
(นายพุทธา ศรเีกิน) 

นิติกรช านาญการพิเศษ 
 อุปนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสขุ 

  
 

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

   
(นายสุเทพ นาคนาม) 

นิติกรช านาญการพิเศษ 
นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสขุ 
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โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการ 

และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๓) 
ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 
 

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

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 
 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการอบรม  
โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาท ความส าคัญ และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนการจัดบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข”  
โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้รับมอบหมาย 

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 โดย นายเสมอ กาฬภักดี  
   
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มี
คณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ)  
โดย นายเสมอ กาฬภักดี  
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เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และประสบการณ์ในการจัดสวัสดิการใน
เชิงธุรกิจของหน่วยบริการ  
โดย นายชาตรี ป้อมเปิ้น รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.  หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และประสบการณ์ในการจัดสวัสดิการใน
เชิงธุรกิจของหน่วยบริการ  
โดย นายชาตรี ป้อมเปิ้น รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
ของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑  
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
 
 



เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการ 

  เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ จากการ 
รับบริจาค การเรี่ยไร และ การจัดการกองทุนสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ จากการ 
รับบริจาค การเรี่ยไร และ การจัดการกองทุนสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ จากการ 
รับบริจาค การเรี่ยไร และ การจัดการกองทุนสวัสดิการเชิงธุรกิจ  
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ถาม – ตอบ ปัญหาอุปสรรค (ต่อ) 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

 
 


	Untitled



