คู่มือบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย
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คานา
ด้วยโรงพยาบาลสั นทราย ให้ ความสําคัญ กับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญที่สุ ดในการบริห าร
จัดการของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่กําหนดไว้นั้น เหตุนี้ เพื่อให้
บุคลากรได้รู้จักโรงพยาบาลฯ และดําเนินงานก้าวไปในทิศทางเดียวกัน รู้สิทธิหน้าที่ลักษณะอันพึงประสงค์
และข้อควรปฏิบัติ จึงได้จัดทําคู่มือเล่มนี้ขึ้ น โดยได้รวบรวม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาลฯ สิทธิประโยชน์ และข้อปฏิบัติร่วมกัน ในโรงพยาบาลสันทราย เรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะ “บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย”
ที่เป็นข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน,
ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ (1 ปีขึ้นไป) ก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในทุกด้าน เพื่อเป็นโรงพยาบาลพึงพาได้ ของประชาชนต่อไป
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ.สันทราย

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ข้อมูลอําเภอสันทราย
รู้จักโรงพยาบาลสันทราย
ข้อมูลการบริหารงานและข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลสันทราย
ตารางการให้บริการแต่ละคลินิกบริการ
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสันทราย
โครงสร้างการบริหารของทีมคร่อมสายงาน
โครงสร้างการบริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสันทราย
สิ่งที่บุคลากรสันทรายที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ควรทราบและถือปฏิบัติ
- ประเภทของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย
- การจัดทําแฟ้มประวัติ
- การจัดทําแฟ้ม Port folio
- การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ของ พรก.,พกส.,ลจช.รายเดือน
- การเปิดบัญชีและการเซ็นเงินเดือน
- การสมัครสมาชิกต่าง ๆ
- การทําป้ายชื่อบุคลากรใหม่
- การสแกนลายนิ้วมือและการลงเวลามาปฏิบัติราชการ
- การปฐมนเทศบุคลากรใหม่
- การเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
- การทดลองงาน
- ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน
ตัวอย่างการเขียนค่าตอบแทน พ.ต.ส. (วิชาชีพเฉพาะ) สําหรับข้าราชการ,พกส.และลจช.รายเดือน
ตัวอย่างการเขียนใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
การลาทุกประเภท
การลาออก
ข้อปฏิบัติที่ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเมื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสันทราย
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ข้อมูลอาเภอสันทราย
อําเภอสันทราย เป็นอําเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนครเชียงใหม่ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เป็นอําเภอที่มีความเจริญ รองจากนครเชียงใหม่ จนปัจจุบันอําเภอสันทราย มีสถานะอําเภอขนาดใหญ่ มีจํานวน
ประชากรเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ รองจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถานประกอบการจํานวนมากและการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองแม่โจ้ ทําให้อําเภอสันทราย มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้ งสถานศึกษา สถานประกอบการ
โรงงาน บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อําเภอสันทราย ถูกกําหนดบทบาทให้เป็นอําเภอที่รองรับในด้าน
แหล่งที่อยู่อาศัยที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่
อํา เภอสั น ทราย มี พื้ น ที่ 285.02 ตร.กม. ประกอบด้ วย 12 ตํ าบล 125 หมู่ บ้ า น ในพื้ น ที่ เป็ น แบบ
กึ่งเมืองและกึ่งชนบท มีประชากร 128,326 คน (ข้อมูลประชากรกลางปี จากทะเบียนราษฎร์ ไม่รวมต่างด้าว
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559) โดยแบ่งเป็นเพศชาย 60,187 คน และเพศหญิง 70,130 คน และมีประชากรแฝง
ในพื้นที่ราว 84,000 คน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ซึ่งประเด็นความเจริญ
และความเป็นอยู่ของผู้คนมีผลต่อการทํางานและดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ที่ว่าการอาเภอสันทราย
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตําบลสันทรายหลวง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
พิกัดที่ 18°50′55″N 99°2′42″E

โรงพยาบาลสันทราย
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 11 ตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
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ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอสันทรายมีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอใกล้เคียงดังนี้
• ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อําเภอแม่แตง
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอดอยสะเก็ด
• ทิศใต้
ติดต่อกับ อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอสันกําแพง
และ อําเภอเมืองชียงใหม่
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอเมืองเชียงใหม่
และ อําเภอแม่ริม
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลาดเอียงขึ้น
มีภูเขาอยู่ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางทิศเหนือและตะวันออกเหมาะกับการปลูกพืชไร่
ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลูกข้าวได้ดี
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ประชาชน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือร้อยละ 0.1 นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
ประเพณีที่ถือปฏิบัติมักเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนา เช่น ประเพณีลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
อาชีพหลัก
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานแม่แฝกและ
ชลประทานแม่กวง ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบอาชีพอิสระ เช่น ตัด
เย็บเสื้อผ้า เลี้ยงสัตว์ มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนทุกหมู่บ้านตําบล ฯลฯ
สถานศึกษา
 มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตําบลหนองหาร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 มหาวิทยาลัยของเอกชน จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่เทศบาลตําบลสันทรายหลวง (มหาวิทยาลัยพายัพ)
 วิทยาลัยเอกชน
จํานวน 1 แห่ง (วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ)
 โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ จํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนสันทรายวิทยาคม)
 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ)
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 30 แห่ง
 โรงเรียนเอกชน
จํานวน 1 แห่ง (โรงเรียนต้นกล้า)
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน 1 แห่ง (วัดวิเวกวนาราม)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 61 แห่ง (รัฐบาล/เอกชน)
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การปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล 125 หมู่บ้าน
ท้องที่อาเภอสันทรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมื อ งแม่ โจ้ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ างส่ ว นของตํ าบลหนองจ๊ อ ม บางส่ ว นของตํ า บลหนองหาร
และบางส่วนของตําบลป่าไผ่
2. เทศบาลตํ าบลสั น ทรายหลวง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ตํ าบลสั น ทรายหลวงทั้ งตํ าบล ตํ าบลสั น ทรายน้ อ ย
ทั้งตําบล บางส่วนของตําบลสันพระเนตร และบางส่วนของตําบลป่าไผ่
3. เทศบาลตํ า บลสั น พระเนตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ตํ า บลสั น พระเนตร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตํ า บล
สันทรายหลวง)
4. เทศบาลตําบลสันนาเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันนาเม็งทั้งตําบล
5. เทศบาลตําบลหนองจ๊อม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองจ๊อม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)
6. เทศบาลตําบลแม่แฝก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแม่แฝกทั้งตําบลสํานักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสะ
7. เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแม่แฝกใหม่ทั้งตําบล
8. เทศบาลตําบลป่าไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลป่าไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลตําบล
สันทรายหลวง)
9. เทศบาลตําบลเมืองเล็น ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเมืองเล็นทั้งตําบล
10. เทศบาลตําบลสันป่าเปา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันป่าเปาทั้งตําบล
11. เทศบาลตําบลหนองแหย่ง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองแหย่งทั้งตําบล
12. เทศบาลตําบลหนองหาร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้)
ทรัพยากรทางด้านการดูแลสุขภาพ
 โรงพยาบาลของรัฐ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 ศูนย์สุขภาพชุมชน
 ศูนย์บริการพยาบาลเทศบาล
 ร้านขายยาทั้งหมด
 คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน
 คลินิกทันตกรรม
ทรัพยากรอื่น








จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 13 แห่ง
จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 37 ร้าน
จํานวน 45 แห่ง
จํานวน 3 แห่ง

สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอสันทราย , สถานีตาํ รวจแม่โจ้, สถานีตํารวจแม่แฝก จํานวน 3 แห่ง
ธนาคารกรุงไทย,ไทยพาณิชย์,ออมสิน,กสิกร,กรุงเทพ,ธกส.และ ธอส.
จํานวน 7 แห่ง
ร้านขายของชํา จํานวน 450 ร้าน
ตลาดสด
จํานวน 7 แห่ง
โรงงานน้าํ ดื่ม จํานวน 39 โรงงาน
สถานประกอบการต่างๆ จํานวน 145 แห่ง
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รู้จักโรงพยาบาลสันทราย
โรงพยาบาลสั น ทราย เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนน
เชียงใหม่ -พร้าว ตํา บลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 50290 อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระยะทาง
จากตั ว เมื อ ง 16 กิ โ ลเมตร ระยะเวลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 30 นาที มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 33 ไร่ 1 งาน 60
ตารางวา
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จด
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ถนนสันทราย – แม่ริม
จด
สหกรณ์โคนมสันทราย , ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทไทย
จด
ถนนเชียงใหม่ – พร้าว
จด
ที่ดินเอกชน

ไปอาเภอแม่ริม

ถนนแม่ริม – สันทราย

ที่ดินเอกชน

อยู่ในระหว่างดาเนินการก่อสร้างอาคาร

พื้นที่รพ.สันทราย

เพื่อขยายบริการ

ถนนเชียงใหม่ – พร้าว

บริเวณพื้นที่ใหม่ประมาณ 18 ไร่

ชุมชนสหกรณ์แห่งประเทศไทย

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย

แผนผังบริเวณโรงพยาบาลสันทราย (Master plan)
พื้นที่ก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.2238
จานวน 18 -1 -92 ไร่

พื้นที่โรงพยาบาลเดิม
14 ไร่

1
1.อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 ชั้น
(กาลังดาเนินการก่อสร้าง)
2.อาคารอานวยการ/OPD/NICU/ER
3.อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น (อาคารสายลม)
4.อาคารสุขสถาพร
5.อาคารทันตกรรม/ห้องคลอด/งานส่งเสริม
6.ศูนย์ชันสูตรด้านระบาดวิทยา จ.เชียงใหม่
7.เขตบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่
8.อาคารซักฟอก,หน่วยจ่ายกลาง,โรงครัว
9.ระบบบาบัดน้าเสีย,เตาเผาขยะและระบบประปา
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1. อาคารพักผูป้ ่วย 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
2. อาคารผูป้ ว่ ยใน 7 ชั้น 144 เตียง
(อยู่ในระหว่างรองพิจารณาจัดสรร)

3. อาคารผูป้ ่วยใย 7 ชั้น 144 เตียง (กําลังก่อสร้าง)
4. อาคารผูป้ ่วยนอก-อุบตั ิเหตุ 5 ชั้น (กําลังก่อสร้าง)
5. อาคารพัสดุและซ่อมบารุง 3 ชั้น
(อยู่ในระหว่างรองพิจารณาจัดสรร)
6. อาคาร,ซักฟอก,หน่วยจ่ายกลางพัสดุ และโรง
อาหาร 4 ชั้น (อยู่ในระหว่างรองพิจารณาจัดสรร)
7. ระบบบาบัดน้าเสีย (อยู่ในระหว่างรอพิจารณาจัดสรร)
8. ลานจอดรถ (อยู่ในระหว่างรอพิจารณาจัดสรร)
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พ.ศ.2517
โรงพยาบาลสันทราย เดิมเป็นสถานีอนามัยหนองหาร

พ.ศ 2532
เดือนพฤษภาคม ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เช่าซื้อที่ดินจํานวน 14 ไร่ บนถนนสาย
สันทราย – แม่ริม และทํ าสัญ ญาปีต่ อปี และไม่ ต้องเสี ยค่าเช่า โดยให้ รื้อถอนสถานีอนามัย และคืน สถานที่เดิ ม
(สามแยก) ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2533
เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง

พ.ศ.2534-2535
เดือนมิถุนายน การก่อสร้างโรงพายาบาลสันทรายแล้วเสร็จ เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และในปี 2535
เปิดให้บริการผู้ป่วยใน

พ.ศ.2539- 2540
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาคารเดือนพฤศจิกายน ได้ทําการเปิดอาคารตึกผู้ป่วยนอกและอาคาร
ผู้ป่วยใน 30 เตียง แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2540
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พ.ศ. 2549
วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2549 ได้ เปิ ด หอผู้ ป่ ว ยหนั ก ทารก
แรกเกิด (NICU) จํานวน 10 เตียง ตามมติจากคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่ คณะทํางานระหว่างโรงพยาบาลมหาราช
นครเชี ย งใหม่ โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ โรงพยาบาลสั น ทรายและ
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ โ รงพยาบาลสั น ทราย
ดําเนินการเปิดหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด มีโรงพยาบาลนครพิงค์เป็น
พี่เลี้ยงในการสร้างเครือข่ายการดูแลทารกภาวะเสี่ยง เพื่ อผ่อนปรน
ปัญ หา มีจํานวนเตียงไม่เพียงพอ อีกทั้งส่งเสริมในการแก้ปัญหาการ
ส่งต่อจนสามารถเพิ่มพื้นที่ และโอกาส ในการเข้าถึงบริก ารตามสิท ธิ
ของผู้ป่วยทารกภาวะเสี่ยงให้ได้รับการตอบสนองการบริการขั้นพื้นฐาน
ในหั ว ใจของความเป็ น มนุ ษ ย์ โดย นายแพทย์ ท นงสรรค์ สุ ธาธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด
และนายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันมีเตียงทั้งหมด 14 เตียง

พ.ศ. 2550
ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง (แบบพึ่งพาตนเอง)
พ.ศ.2555
ตามแผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (Service plan) ได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข
ให้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M 2 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ขึ้นไป ที่มี แพทย์
เวชปฏิบัติหรือแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว 3 – 5 คน และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก (อายุรกรรม
ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญี) สาขาละอย่างน้อย 2 คน มีผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด
ห้องคลอด หอผู้ป่วยหนัก ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยประกอบการรักษาของแพทย์เฉพาะทาง รังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัย
ประกอบการรักษาของแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก 6 สาขา รองรับการ ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย
ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลทั่วไป และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอําเภอ (เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
ดูแลอีก 6 อําเภอ คือ อําเภอกัลยาณิวัฒนา,สะเมิง,พร้าว,แม่แตง,เชียงดาว,เวียงแหง) แต่เนื่องจากโรงพยาบาลฯยังไม่
มีความพร้อมของอาคาร จึงยังคงเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง แต่ก็รับส่งต่อผู้ป่วยจากเครือข่ายบริการไป
พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล เช่น การวางแผนกําลังคนเพื่อรองรับ การรักษาด้านเฉพาะทาง 6
สาขาหลัก และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วย และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่สําคัญ
พ.ศ.2556
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.000 น. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย
เปิดศูนย์ชันสูตรด้านระบาดวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีโอกาสพบการระบาดของ
โรคติดเชื้อที่สําคัญ ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู โรคติดเชื้อ Streptococcus Suis และโรคอื่น
ๆ จึงมีวัตถุประสงค์จัดตั้งศูนย์นี้เพื่อสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลทุกเครือข่ายในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจะทําให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยํามากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที โดยได้รับความกรุณาจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้น มาเป็น
ประธานในพิธีเปิด โดย นายแพทย์วัฒนา กาญจณกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย

8

พ.ศ.2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
โรงพยาบาลสันทราย ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.2238 ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา สําหรับเพื่อเป็น
โรงพยาบาลชุมชน แม่ข่าย ระดับ M 2 ที่ทําการให้บริการผู้ป่วย ในพื้นที่อําเภอสันทรายและรองรับการส่งต่อผู้ป่วย
จากอําเภอในเครือข่ายได้แก่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา,สะเมิง,พร้าว,แม่แตง,เชียงดาว,เวียงแหง
วันที่ 16 เมษายน 2560
เวลา 08.00 น. -12.00 น. พิธีเปิด อาคาร “แสงเดือน” (อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น) โดยนายแพทย์รัฐวุฒิ
สุขมี สาธารณสุขนิเทศ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยชื่อที่มาของอาคารแสงเดือนนั้นมาจากบทเพลงพระราช
นิพนธ์ลําดับที่ 27 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชย ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ.2501 ทรง
พระกรุณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม ให้ พ ระวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้ าจั กร์ พั น ธ์ เพ็ ญ ศิริ ทรงนิ พ นธ์เนื้ อ ร้องทั้ ง
ภาษาอังกฤษ “Magic Beams” และภาษาไทย “แสงเดือน”
เพื่ อเป็ น การระลึ กถึงพระมหากรุณ าธิคุณ อัน หาที่ สุด มิ ได้ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ล
อดุ ล ยเดช คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสั น ทราย จึ งได้ อัญ เชิ ญ ชื่ อบทเพลงพระราชนิ พ นธ์ “แสงเดื อน”
เป็นชื่ออาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น โรงพยาบาลสันทราย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ตราบนานเท่านาน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสันทราย ได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อ อาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น (เดิม) เป็นชื่อ
อาคาร “สายลม”
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ข้อมูลการบริหารงานและข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลสันทราย
ปัจจุบนั โรงพยาบาลสันทราย เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M 2 ขนาด 120 – 200 เตียง
(กําลังเพิ่มศักยภาพ)
รหัสสถานบริการพยาบาล 5 หลัก 11130 รหัสสถานบริการพยาบาล 9 หลัก 001113100
โทรศัพท์ 0 5392 1199 โทรสาร 0 5349 8998
Web site www.sansaihospital.com
จานวนเตียงผู้ป่วย/ห้อง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ลําดับ
รายการ
จํานวน
หน่วยนับ
1 จํานวนเตียงที่ขออนุญาต
60
เตียง
2 จํานวนเตียงจริง
46
เตียง
2 จํานวนเตียงสามัญ
36
เตียง
3 จํานวนเตียงสังเกตอาการ (Observe ER)
4
เตียง
4 จํานวนเตียงพิเศษ
9
เตียง
5 จํานวนเตียง NICU
14
เตียง
6 จํานวนห้องผ่าตัด
2
ห้อง
7 จํานวนห้องคลอด
2
ห้อง
8 จํานวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก
5
ห้อง
9 จํานวนห้องตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง
5
ห้อง
งานพัฒนาคุณภาพที่โรงพยาบาลสันทรายดาเนินการ
ลําดับ
ระบบคุณภาพ
1
5 ส.
2
มาตรฐาน ISO 14001 (มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)
3
มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
4
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (HA : Hospital Accreditation)
5
มาตรฐานการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189
รายนามผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่เริ่มเปิดดาเนินการจนถึงปัจจุบัน

นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์
พ.ศ.2532 – 2540

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
พ.ศ.2541 – 2545

นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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ตารางการให้บริการในแต่ละคลินิกบริการของโรงพยาบาลสันทราย
วันที่ให้บริการคลินิก
ภาคเช้า 08.00 น. - 12.00 น.
จันทร์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ฝากครรภ์
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการบําบัดสารเสพติด
บริการให้คําปรึกษา
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป
นวดแผนไทย
อังคาร
โรคความดันโลหิตสูง
ฝากครรภ์
วัคซีนเด็กและพัฒนาการ
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
บริการให้คําปรึกษา
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป
นวดแผนไทย
พุธ
โรคเบาหวาน
ฝากครรภ์
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการบัดสารเสพติด
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการบําบัดสารเสพติด
บริการให้คําปรึกษา
ส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป
นวดแผนไทย
พฤหัสบดี
โรคไต
คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง
โรคความดันโลหิตสูง
วางแผนครอบครัว/มะเร็งปากมดลูก
โรงเรียนพ่อแม่
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ภาคเช้า 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกโรคเรื้อรัง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ฝากครรภ์
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการให้คําปรึกษา
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป
นวดแผนไทย
โรคความดันโลหิตสูง
ฝากครรภ์
วัคซีนเด็กและพัฒนาการ
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการให้คําปรึกษา
ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง
นวดแผนไทย
โรคเบาหวาน
ฝากครรภ์
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการบัดสารเสพติด
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการให้คําปรึกษา
ส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด
ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง
นวดแผนไทย
โรคไต
คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง
โรคความดันโลหิตสูง
วางแผนครอบครัว/มะเร็งปากมดลูก
โรงเรียนพ่อแม่
คลินิกผู้สูงอายุ
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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วันที่ให้บริการคลินิก

ศุกร์

ภาคเช้า 08.00 น. - 12.00 น.
บริการให้คําปรึกษา
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป
นวดแผนไทย
โรคเบาหวาน

ภาคเช้า 13.00 น. - 16.00 น.
บริการให้คําปรึกษา
ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง
นวดแผนไทย
โรคเบาหวาน

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการบําบัดสารเสพติด
บริการให้คําปรึกษา

โรคหอบหืด
คลินิกผู้สูงอายุ
บริการให้คําปรึกษา

หมายเหตุ :
งานผู้ป่วยนอก วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
กายภาพบําบัด วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
คลิกโรคเรื้อรัง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ที่ 2 และวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. และ
เปิดให้บริการทุกพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน
เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2560

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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โครงสร้างทีมคร่อมสายงาน

13
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย

14

โครงสร้างการบริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
(คพสจ.)

ระดับจังหวัด

Provincial Health Board

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการ
(โซน) (คพสก.)
กลุ่มบริการ (1-4 + เขตเมือง)

ระดับกลุ่มบริการ

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
และรอบเมือง (Urbon Health Board)
อําเภอเมือง อําเภอแม่ริม

โซน 1 ฝาง แม่อาย ไชยปราการ
โซน 2 สันทราย เชียงดาว เวียงแหง พร้าว สะเมิง แม่แตง กัลยาฯ
โซน 3 สันป่าตอง หางดง ดอยสะเก็ด สันกําแพง แม่ออน สารภี แม่วาง
โซน 4 จอมทอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอําเภอ
(คพสอ.)25 อําเภอ

ระดับอาเภอ

Regulator & Law enforcement

Health Care Provider

Supporter

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.)
(Provincial Health Board)
คณะอนุกรรมการ Regulator ระดับจังหวัด
(Provincial Regulatory Committee)

คณะอนุกรรมการ provider ระดับจังหวัด
(Provincial Provider Committee)

คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร ระดับจังหวัด

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการ (คพสก.)
คณะอนุกรรมการ regulator ระดับกลุม่
บริการ (Zonal Regulatory Committee)

คณะอนุกรรมการ Provider ระดับกลุ่มบริการ
(Zonal Provider Committee)

คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร ระดับกลุ่มบริการ

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอําเภอ (คพสอ.)
คณะอนุกรรมการ regulator ระดับอําเภอ
(Zonal Regulatory Committee)

คณะอนุกรรมการ Provider ระดับอําเภอ
(Zonal Provider Committee)

คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร ระดับอําเภอ
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จากโครงสร้างดังกล่าว โรงพยาบาลสันทรายได้รับมอบหมายให้เป็น โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
ระดับ M 2 และเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการที่ 2 ซึ่งมีการบริหารจัดการในด้านสาธารณสุข
ทั้งหมดร่วมกันทั้ง 7 อําเภอ คือ สันทราย แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง พร้าว สะเมิง และกัลยาณิวัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการที่ 2 (Area Health Board)
คพสอ.
สะเมิง
คพสอ.
แม่แตง

คพสอ.
เวียงแหง
คพสอ.สันทราย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
สุขภาพระดับกลุ่ม
บริการที่ 2

คพสอ.
เชียงดาว

คพสอ.
กัลยาณิวัฒนา
คพสอ.พร้าว

ประชากรในอาเภอเครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2
140,000

128,326

120,000
100,000
69,721 71,573

80,000
60,000

48,745

40,000
20,000

17,293 11,999

ชาย
หญิง
รวม

23,120

0

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์โดย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ : ไม่รวมประชากรต่างด้าว
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสันทราย
วิสัยทัศน์
“ดูแลผู้คนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน โดยร่วมเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน”
“We shall humbly care of people Be wises and mature together with community”
แนวคิดวิสัยทัศน์
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว "จงอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร"
(1) นําความ “อ่อนน้อมถ่อมตน” สร้างให้เกิดความรักและสามัคคีกันในบุคลากรทุกระดับให้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาด้วยความสัมพันธ์ฉันท์
น้องพี่ต่อเนื่องระยะยาว
(2) ปลูกฝังความคิด “ทุกคนมีดี” ให้เรียนรู้กันว่าในแต่ละเสาหลักมีคุณความดี มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกัน หากเข้าใจข้อดีกันแล้วย่อมร่วมมือ
แก้ไขปัญหาในจุดที่ตนเองมีดีได้อย่างง่ายดายโดยปราศจากอคติต่อกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จแบบยั่งยืน
(3) ให้พึงระลึกเสมอว่า “อย่าดูถูกใคร” เหตุเพราะความรู้ในโลกล้วนมีมากมายหากข้อมูลไม่พอไม่เข้าใจ หรือใช้เหตุผล ของตนเองเป็นหลักย่อม
อาจพลาดไปดูถูกผู้อื่นได้ เน้นการนําข้อเท็จจริงทุกด้านที่เกี่ยวข้อง มาเรียนรู้ ให้สังเคราะห์เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน หลักสําคัญของ“อย่าดูถูก
ใคร” คือให้หันมาดู “ข้อเท็จจริง” ให้เพียงพอแทน จะไร้ซึ่งข้อขัดแย้งของอวิชา
• เป็นวิสัยทัศน์จัดทําในระดับอําเภอ ความหมาย การดูแลผู้คนทุกระดับโดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่มีผู้ให้
หรือผู้รับ ต่างคนต่างให้ และรับไปพร้อ มๆกัน ไม่มีความรู้สึก ว่าสูงกว่าเหนือกว่าเพราะรู้มากกว่าในเรื่องการรัก ษาสําหรับ ฝั่งผู้ให้บ ริ การ ไม่มี
ความรู้สึกว่าด้อยกว่าต้องมาขอการอนุเคราะห์ในฝั่งผู้ให้ บริการ ต่างคนเป็นมนุษย์เสมอกัน(อ่อนน้อมถ่อมตน) มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนที่ขยายตัวขึ้น กิจกรรมที่ปฏิบัติได้ชัดเจนคือ เรื่อง การเข้าถึงบริการ เช่น การไม่ปฏิเสธการรั บคนไข้ การ
ให้บริการโดยคํานึงถึงหน้าที่และมนุษยธรรมเป็นหลัก มากกว่า สิทธิการรักษา
ที่มา..รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ.สันทราย

พันธกิจ
“ เป็นองค์กรของรัฐที่ส่งมอบบริการด้านสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพคุณค่าศักดิศ์ รี ความเป็นมนุษย์
โดยร่วมเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน”
สโลแกนและโลโก้
บริการด้วยดวงจิต ใกล้ชิดปวงประชา

อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลสันทราย “โรงพยาบาลคุณธรรม”
ซื่อสัตย์
: เป็นที่ไว้วางใจ ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
มีวินัย
: มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ
ใส่ใจซึ่งกัน
: รับฟังซึ่งกันและกัน ดูแลกันด้วยความเมตตา

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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ค่านิยมโรงพยาบาล
“Wellness” The Core Concepts are :
W ork together in relationship to learn and grow : ทํางานร่วมกันท่ามกลาง
สัมพันธภาพเพื่อที่จะเรียนรู้และ
เติบโตด้วยกัน
E ncourage understanding
: สนับสนุนการทําความเข้าใจซึ่งกัน
L isten with an open mind
: รับฟังกันด้วยใจที่เปิดกว้าง
L augh and enjoy humor throughout the day : หัวเราะและมีอารมณ์ขันตลอดทั้งวัน
N otice the dignity and value of ourselves and others : ใส่ใจในศักดิ์ศรีและคุณค่า
ของพวกเราเองและผู้อื่น
E ngage others with compassion : ให้บริการกับผู้อื่นด้วยความเมตตา
S hare our stories and our hearts : แบ่งปันเรื่องราวและหัวใจของเราซึ่งกันและกัน
S trive to honor and respect ourselves and others : กระตือรือร้นที่จะให้เกียรติ
และเคารพต่อตนเองและผู้อื่น
วัฒนธรรมองค์กร
ยิ้มทักทาย ยกมือไหว้ สวัสดี
ยอมรับ ให้อภัย ไม่ใช้แต่อารมณ์
ลด ละ เลิก ขัดแย้งกับผู้อื่น
รักผู้อื่น ให้เหมือน รักตัวเอง

มีป้ายชื่อ แต่งกายดี ดูเหมาะสม
รู้จักชม มีส่วนร่วม และแบ่งปัน
สุขสดชื่น ใส่ใจ กระฉับ กระเฉง
ไม่หวั่นเกรง พร้อมใจ ให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์1
การจัดระบบบริการสุขภาพระดับอําเภอแบบ
องค์รวม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความพร้อม
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณในการให้บริการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ขยายขีดความสามารถของการจัดระบบบริการเพื่อรองรับการเป็น
โรงพยาบาลระดับ M2 หรือระดับที่สูงขึน้
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
โดยเสมอกัน
กลยุทธ์ที่ 3
บุคลากรได้รบั การพัฒนาศักยภาพ ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน ร่วมกันแบบ
เชื่อมประสานและมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างให้ชุมชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างเครือข่าย/ภาคีสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้
การช่วยเหลือ และสนับสนุนการทํางานด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี
กลยุทธ์ที่ 3
ค้นหาศักยภาพของชุมชนและนํามาเชื่อมประสานกับระบบบริการ
สุขภาพอย่างไร้รอยต่อ
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันแบบเชื่อมประสานและมี
ความสุข
กลยุทธ์ที่ 2
ใช้วิธีการสื่อสารท่ามกลางความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย

สิ่งที่บุคลากรสันทรายที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ควรทราบและถือปฏิบัติ
การมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
1. รายงานตัว ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (วัน เวลา สถานที่ ตามหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด หรือหนังสือขอให้มารายงานตัว)
2. เอกสารที่ต้องนํามาประกอบในการการรายงานตัว
ลําดับ

เอกสาร
หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดพร้อมรายงานวันลา
หนังสือรับรองการหักเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ จากต้นสังกัด
แฟ้มประวัติ กพ. 7
หนังสือราชการขอให้มารายงานตัว
สําเนาทะบียนบ้าน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาวุฒิการศึกษา
สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญา
สําเนาใบประกอบวิชาชีพ
สําเนาใบประกอบโรคศิลป์
สําเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล,สมาคมพยาบาล
สําเนาทะเบียนสมรส (หญิง) (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนการหย่า (หญิง) (ถ้ามี)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ,แม่โจ้
รูปถ่าย 1 นิ้ว

จํานวน

ข้า
ลูกจ้าง
ราชการ ประจํา


1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 เล่ม
1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


1 ฉบับ


2 ใบ

พนักงาน พนักงาน
ลจค.
ราชการ กระทรวงฯ รายเดือน
















































ลจค.
รายวัน

หมายเหตุ
ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (นร.ทุน)
ค่าตอบแทน,พตส.,ไม่ทําเวชฯ
พกส.,ลจค.รายเดือน
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1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเภท

สําหรับตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
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3. เอกสารที่ต้องจัดทําและส่งให้งานการเงิน
ตาแหน่ง
แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร
แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร
สหวิชาชีพ ตําแหน่งเฉพาะ
(พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิค
การแพทย์,นักกายภาพบําบัด,
นักกิจกรรมบําบัด)
ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
ผู้ปฏิบัตงิ าน,ตําแหน่งงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

เอกสารที่ต้องจัดทา
เริ่มมาปฏิบัติงาน กาหนดส่ง
เงินไม่ทาํ เวชปฏิบัติส่วนตัว
1 ชุด
ปีละ 1 ครั้ง
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
1 ชุด
ปีละ 1 ครั้ง
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการสาธารณสุข (พตส.)

ค่าตอบแทนเบี้ยเลีย้ งเหมาจ่ายที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

-

งานการเงิน
จะแจ้งให้
รวบรวมส่ง
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ประเภทของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจํา
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5. ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน
6. ลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน
การจัดทาแฟ้มประวัติ
1. ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา
 แฟ้มประวัติ กพ. 7 หากข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พกส. ที่มาปฏิบัตงิ านใหม่/ย้าย/โอน ให้นาํ สําเนา
กพ. 7 จากต้นสังกัดมาด้วย
2. พนักงานราชการ
 แฟ้มประวัติ กพ. 7 งานการเจ้าหน้าที่ถา่ ยสําเนา กพ. 7 จากงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เพื่อทําแฟ้ม
ประวัติ กพ. 7 เบื้องต้น
3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ทําแฟ้มประวัติ กพ.7 โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสารที่ต้องนํามาในการรายงานตัว
เพื่อปฏิบัติงาน ,สัญญาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข,หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบั เงินช่วย
พิเศษ หากเป็นการโอน/ย้าย ให้แนบสําเนา กพ.7 มาด้วย
4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 ทําแฟ้มประวัติ กพ.7 โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสารที่ต้องนํามาในการรายงานตัว
เพื่อปฏิบัติงาน ,สัญญาเป็นลูกจ้างชั่วคราว,หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
การจัดทาแฟ้ม Port folio
ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทุกประเภท
 การจัดทํา Port folio
o ทะเบียนประวัตบิ ุคลากร
o ใบกําหนดหน้าที่ตําแหน่ง Job description
o การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน OJT : On the job training
o ใบกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหน่งงาน Competency
o แบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม
การขึ้นทะเบียนประกันสังคม
1. พนักงานราชการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการ
2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทุกประเภท ดําเนินการดังนี้
 กรณีไม่เคยมีประกันสังคม กรอกข้อมูลผู้ประกันตนให้ครบถ้วน เลือก สถานพยาบาล และ
สถานพยาบาลรองอันดับ 1-2 ให้เรียบร้อย (ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้เลือกรพ.สันทราย/รพ.นครพิงค์)
 กรณีเคยมีประกันสังคม กรอกข้อมูลผู้ประกันตนให้ครบถ้วน เลือก สถานพยาบาล ทั้งสองกรณี ให้
แนบสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด และคําสัง่ บรรจุ จํานวน 1 ชุด ทัง้ นี้การ
เลือกสถานพยาบาล สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเปลีย่ นสถานพยาบาล ได้
2 ปี 1 ครั้ง หากยังไม่ครบ 2 ปี ยังไม่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ และให้ใช้สิทธิการรักษา จาก
สถานพยาบาลเดิมไปก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมสามารถศึกษาได้ที่ https://www.sso.go.th/

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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การเปิดบัญชีและการเซ็นเงินเดือน
ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทุกประเภท)
 ขอความร่วมมือเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ และสาขาถนนสุเทพ
 การเซ็นเงินเดือนให้เซ็นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์/เคานเตอร์ฝ่ายบริหารทั่วไป
 รับสลิปเงินเดือนและสลิปสหกรณ์ ที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบริหาร หรือติดต่อสอบถามที่งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
การสมัครสมาชิกต่าง ๆ (แล้วแต่ความสมัครใจ)
 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่
www.cmphcoop.com และยื่นหลักฐานที่......
 สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข ดูรายละเอียดได้ที่
www.chapanakij.org และยื่นหลักฐานที่งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 การสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
การทาป้ายชื่อบุคลากรใหม่
บุคลากรที่มาปฏิบัตงิ านใหม่ จะได้ปา้ ยชื่อ คนละ 1 อัน เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบตั ิงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่
จะแสกนรูป/ถ่ายรูปเพื่อติดบัตร เวลาดําเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์
การสแกนลายนิ้วมือและการลงเวลามาปฏิบัติราชการ
1. สถานที่สแกนลายนิ้วมือลงเวลาและลงเวลาในสมุดคุมการมาปฏิบัติราชการ คือ บริเวณเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์, หน้าห้องผ่าตัด (OR) อาคารอํานวยการ และ บริเวณหน้า OPD เฉพาะทาง (ชัน้ 1 อาคาร
แสงเดือน)
2. การสแกนลายนิ้วมือ ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นักเรียนทุน) ทุกตําแหน่ง ทุกวิชาชีพ จะต้องปฏิบัตดิ ังนี้
2.1 ข้อปฏิบัติการสแกนลายนิ้วมือในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 กําหนดให้ใช้ลายนิ้วมือ ที่ได้สแกนไว้กับงาน IT
 ไม่ควรใช้น้ํายาใด ๆ ในการทานิ้วมือ เพราะจะทําให้เครื่องสแกนไม่สามารถอ่าน
ลายนิว้ มือได้
 หากสแกนแล้วประมาณ 3 ครั้ง18แล้วสแกนไม่ได้ ให้หมายเหตุในสมุดการลงเวลา
มาปฏิบัติราชการ ในช่องหมายเหตุว่า “สแกนไม่ได้”
2.2 วิธีการสแกนลายนิ้วมือ
 ทําการสแกนนิ้วมือในแท่นสแกน เมื่อสแกนแล้วจะปรากฏ ชื่อ-สกุล ,เวลามาปฏิบัตงิ าน
(เข้าหรือออก) ในหน้าจอเครื่องสแกน
 หากสแกนแล้วไม่ปรากฏลายนิ้วมือและข้อมูลขึ้นหน้าจอว่าไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
ให้กลับไปดําเนินการตามข้อ 2.1
 กรณีที่ขึ้นปฏิบัติงานเช้า ต่อ บ่าย ให้สแกนเข้าช่วงเช้า และสแกนออกเมื่อลงเวรบ่าย
 กรณีที่ขึ้นปฏิบัติงานเวรดึกให้สแกนเข้า และสแกนออกเมื่อลงเวรในเช้าอีกวัน สแกนแล้วจะ
ปรากฎชื่อ-สกุลของผู้สแกน
*** สแกนลายนิ้วมือ อย่างมีสติด และใจเย็น ไม่ใช้อารมณ์ นิ้วที่จะสแกนมีหลายนิ้ว ที่ยังสแกนได้ ทรัพย์สินทุกชิ้น
ของโรงพยาบาลเสียหาย คือ เงินเดือน OT และค่าตอบแทนต่าง ๆ ของเรา
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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ประกาศโรงพยาบาลสันทราย
เรื่อง กําหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
----------------------------------เพื่อให้การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย สอดคล้องกับประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ กําหนดมาตรฐาน
การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร ดังนี้
๑. กําหนดเวลาทํางานราชการ ปกติเริ่มทํางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. หยุด
กลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒. ให้ข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสันทรายมาลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
พร้อมทั้งเช็นต์ชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่โรงพยาบาลกําหนดไม่เกินเวลา ๐๘.๐๐ น.
๓. กรณีมาสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการเกินเวลา ๐๘.๐๐ น. ถือว่ามาสายนอกเวลาราชการ
ปกติ ไม่ถือเป็นการมาสายตามระเบียบราชการ
๔. กรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ เกินเวลา ๐๘.๓๐ น. ถือว่ามาสายในเวลาราชการปกติ นับเป็น ๑ ครั้ง
๕. กรณีลงเวลาปฏิบัติราชการหลังเวลา ๐๙.๐๐ น.ให้เขียนใบลากิจ ถ้าหากไม่เขียนใบลาถือว่า
ขาดราชการ
๖. ให้ข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย มาลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการในเวลาปกติ
คือ เวลา ๑๖.๐๐ น.
๗. ในกรณีมาสแกนลายนิ้วมือเพื่อปฏิบัติราชการตามข้อ ๒,ข้อ 3,ข้อ ๔ แล้ว เครื่องไม่บันทึก ขอให้ลง
ลายมือชื่อ ณ สถานที่ที่โรงพยาบาลกําหนดไว้
๘. การมาสแกนลายนิ้วมือลงเวลาก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. และกลับหลังเวลา ๑๖.๐๐ น. ถือว่าปฏิบัติเกิน
มาตรฐาน เป็นความดีความชอบที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี (ไม่รวมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
๙. ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานระยะเวลา ๖ เดือนจะต้องลากิจ ลาป่วยไม่เกิน ๑๑ ครั้ง ต่อ ๖
เดือน , มาสายไม่เกิน ๑๘ ครั้ง ต่อ ๖ เดือน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาความดีชอบในแต่ละรอบการประเมินการ
ปฏิบัติราชการจะไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบนั้น
๑๐. โรงพยาบาลสันทราย จะรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติราชการให้ข้าราชการและบุคลากร
โรงพยาบาลทราบเดือนละ ๑ ครั้ง และถ้าพบว่ารายงานคลาดเคลื่อน ให้คัดค้านพร้อมแสดงหลัก,ฐานที่เป็นจริง
เพื่อโรงพยาบาลจะแก้ไขให้ถูกต้อง
๑๑. กรณีมาสแกนลายนิ้วมื้อลงเวลาปฏิบัติราชการแล้ว แต่ไปทําภารกิจส่วนตัวซึ่งมิใช่เป็นการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถือว่ามีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย ตามมาตรา ๘๕(๑) ซึ่งมีความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ให้ข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อ
สู่มาตรฐานเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการถือเป็นหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติ เมื่อมีการตรวจสอบและไม่พบหลักฐาน
การลงเวลามีความผิดทางวินัย
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
บุคลากรใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ คือทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน มกราคม และเดือน กรกฏาคม ของทุกปี
ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรใหม่มาปฏิบัติงานในวันที่ 4 เมษายน จะได้รับการปฐมนิเทศ อาทิตย์ที่ 3 ของเดือนกรกฏาคม
ทั้งนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะทําบันทึกเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและแจ้งให้บุคลากรใหม่เข้ารับ
การปฐมนิเทศ โดยให้เตรียมแฟ้ม Port Folio และคู่มือปฏิบัติงานโรงพยาบาลสันทรายที่ได้รับในวันแรกเข้าปฏิบัติงาน
มาด้วย (เดือนที่ปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
การเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
1. หน่วยงานมอบเอกสาร ให้กับบุคลากรใหม่ เพื่อใส่เอกสารในแฟ้ม ดังนี้
o ทะเบียนประวัตบิ ุคลากร
o ใบกําหนดหน้าที่ตําแหน่ง Job description
o การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน OJT : On the job training
o ใบกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหน่งงาน Competency
o แบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม
2. หัวหน้าฝ่าย/งาน จัดทําแฟ้ม Port folio และ ดําเนินการฝึกอบรมการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน OJT : On
the job training ให้กับบุคลากรใหม่
3. ให้บันทึกในแบบบันทึกประวัติการฝึกอบรมทุกครั้ง เมื่อมีการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัง้ ภายใน
โรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น วุฒิบัตร
การทดลองงาน
พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุใหม่ จะต้องทดลองงาน 3 เดือนและ
6 เดือนโดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึง่ ในการประเมินผลต้องผ่านในระดับดี ขึ้นไป ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะส่ง
แบบฟอร์มการประเมินให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน/งานเพื่อทําการประเมิน
ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน
1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล
อ้างอิง : หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
ประเภทของการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
(1.1) อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อั ต ราค่า ตอบแทนในการปฏิบั ติ ง านของเจ้ าหน้ า ที่ ที่ ป ฏิบั ติ งานในหน่ ว ยบริการในช่ ว งนอกเวลาราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาชการ ที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด ดังนี้
ตาแหน่ง
1. แพทย์
แพทย์ปฏิบัตงิ านผู้ปว่ ยใน
แพทย์ปฏิบัตงิ านผู้ปว่ ยนอก
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชกร
4. นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค การแพทย์ นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข
5. พยาบาลเทคนิค,จพ.สาธารณสุข,จพ.รังสีการแพทย์,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์,

อัตราค่าตอบแทน
1,100 บาท
1,600 บาท
1,100 บาท
720 บาท
600 บาท
480 บาท
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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ตาแหน่ง
6. เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น จพ.เวชระเบียน , จพ.การเงิและบัญชี , จพ.ธุรการ,เป็นต้น ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนโดยเบิกตามวุฒิการศึกษาที่เริ่มตนของสายงานในตําแหน่งเบิกค่าตอบแทน
ดังนี้
-สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า เช่น ผูช้ ่วยพยาบาล
-สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
-สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ลูกจ้างตําแหน่งอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-6 เช่น ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,
พนักงานพิมพ์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานซักฟอก,พนักงาน
บริการ,พนักงานประจําห้องยา,พนักงานประจําห้องทดลอง,พนักงานเปล,พนักงานผูช้ ่วยนัก
กายภาพบําบัด,พนักงานช่วยการพยาบาล ฯลฯ

อัตราค่าตอบแทน

360 บาท
480 บาท
600 บาท
300 บาท

(1.2) อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ตาแหน่ง
1. เภสัชกร
2. นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค การแพทย์ นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข
3. พยาบาลเทคนิค,จพ.สาธารณสุข,จพ.รังสีการแพทย์,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์,
4. เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค
5. เจ้าหน้าที่อื่นทีป่ ฏิบัติงานสนับสนุนบริการไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าตอบแทนที่กําหนด
6. อัตราค่าตอบแทนแพทย์ทปี่ ฏิบัติงานให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ให้ได้รับค่าตอบแทนการ
ตรวจผู้ป่วยรายละ 50 บาท แต่รวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รับต่ําสุดต้องไม่น้อยกว่า
ชั่วโมงละ 120 บาท
7.อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานบริการทันตกรรม ให้ได้รับค่าตอบแทนคุณภาพ
และปริมาณงานตามบัญชีท้ายหลักเกณฑ์นี้ แต่รวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่ําสุด
ต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 120 บาท

อัตราค่าตอบแทน
ชั่วโมงละ 90 บาท
ชั่วโมงละ 80 บาท
ชั่วโมงละ 60 บาท
ชั่วโมงละ 50 บาท

(1.3) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล อัตราค่าตอบแทนพยาบาลที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานเป็นลักษณะเวรหรือผลัด และเมื่อได้ปฏิบัติงานเฉพาะพลัดบ่ายและหรือผลัดดึก เสมือนเป็นการปฏิบัติ
ราชการในเวลาราชการปกติ (ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
ตาแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน
คนละ 240 บาท
คนละ 180 บาท
คนละ 145 บาท

1. พยาบาลวิชาชีพ
2. พยาบาลเทคนิค
3. เจ้าหน้าที่พยาบาล
(1.4) ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานชันสูตรพลิกศพ ให้ได้รับค่าตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
ตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน
แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานชันสูตรพลิกศพ ในโรงพยาบาล
500 บาท
แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานชันสูตรพลิกศพ นอกโรงพยาบาล
800 บาท
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย) เป็นรายเดือน/บาท/คน ดังนี้
อ้างอิง : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 (โรงพยาบาลสันทราย เป็นโรงพยาบาลชุมชน และเป็นพื้นทีช่ ุมชนเมือง)
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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ระยะเวลา
ปีที่ 1 – ปีที่ 3

ปีที่ 4 – ปีที่ 10

ปีที่ 11 ขึ้นไป

ตาแหน่ง
แพทย์และทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาบาลวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพ
ผู้ที่ปฏิบตั ิงานกลุ่มอื่น ๆ ที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
รักษาพยาบาล ฟืน้ ฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค หรือให้บริการ
แก่ผู้ป่วย
- สายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สายงานระดับต่าํ กว่าปริญญาตรี
แพทย์และทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาบาลวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพ
ผู้ที่ปฏิบตั ิงานกลุ่มอื่น ๆ ที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
รักษาพยาบาล ฟืน้ ฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค หรือให้บริการ
แก่ผู้ป่วย
- สายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สายงานระดับต่าํ กว่าปริญญาตรี
แพทย์และทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาบาลวิชาชีพ
สหสาขาวิชาชีพ
ผู้ที่ปฏิบตั ิงานกลุ่มอื่น ๆ ที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
รักษาพยาบาล ฟืน้ ฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค หรือให้บริการ
แก่ผู้ป่วย
- สายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สายงานระดับต่าํ กว่าปริญญาตรี

อัตราค่าตอบแทน
10,000 บาท
4,000 บาท
2,200 บาท
2,000 บาท

1,500 บาท
1,000 บาท
12,000 บาท
5,000 บาท
2,800 บาท
2,600 บาท

2,100 บาท
1,200 บาท
15,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
2,800 บาท

2,300 บาท
1,500 บาท

3. ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข พตส.
อ้างอิง : ตามบัญชีกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม และคําอธิบายประกอบ ซึง่ จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม
ตําแหน่งงาน ที่แนบท้ายบัญชีกาํ หนดหลักเกณฑ์นี้ สามารถดาวน์โหลดจาก www.sansaihospital.com หัวข้อ
รายละเอียดค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธาณสุข พตส.
4. ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทาเวชปฏิบัตสิ ่วนตัว
ตาแหน่ง
แพทย์,ทันตแพทย์
เภสัชกร

อัตราค่าตอบแทน
10,000 บาท
5,000 บาท

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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วิธีการเขียน พตส. สาหรั-ตั
บข้วาอย่
ราชการ
าง- (วิชาชีพเฉพาะ)

แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัตงิ านด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
--------------------เรียน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับ พ.ต.ส. นางสาวสมศรี มณีสอน
.เลขที่บัตรประชาชน 3-5011-45687-90-0 .
งานจริงกลุ่มงาน
งานผู้ป่วยในชาย กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาล
สันทราย
.
ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับ
ชานาญการ
.
มีความประสงค์ขอรับค่าตอบแทนประเภท พ.ต.ส.
(1) กลุ่มที่
2
รหัสจัดกลุ่ม
พว.24
.
(2) คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม ใหบริการใน IPD หมายถึง พยาบาลวชาชีพที่ใหบริการพยาบาลใน
หอผูปว่ ยในทุกหอผูปวย รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน ICU, CCU หรือหอผูปวยหนัก/ ผูปวยวิกฤต ซึ่งยัง
ไมผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางผูป่วยหนัก/ผูปวยวิกฤต.
(รายละเอียดคําอธิบายคุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม ดูได้ทw
ี่ ww.sansaipital.comหัวข้อหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ)
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองคุ ณ ลั ก ษณะประกอบการจั ด กลุ่ ม เพื่ อ ขอรั บ ค่ า ตอบแทน พ .ต.ส.ว่ า เป็ น ความจริ ง
หากข้าพเจ้าแสดงข้อมูล ผิดพลาด และได้รับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ไปแล้ว ข้าพเจ้ายิน ดีนํ าเงินที่ได้รับไปแล้วส่งคืน
ให้แก่ทางราชการตามจํานวนที่ได้รับที่ผิดพลาดไป
เริ่ม ณ วันบรรจุ/มา
ลงชื่อ .
สมศรี
.
ปฏิบัติงานนับไปหนึง่ ปี
(นางสาวสมศรี มณีสอน)
กําหนดให้เขียน ปีละ 1
ครั้ง
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ความเห็นหัวหน้าหน่วยบริการ
( / ) เห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 .เป็นต้นไป ( / ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ ......................................................
ลงชื่อ
วรวุฒิ
ลงชื่อ
รัตนา
(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
(นางสาวรัตนา ไชยฟองศรี)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันทราย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หัวหน้าหน่วยบริการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อนุมัติ

ได้ตรวจสอบคําขอรับค่าตอบแทนและสิทธิ์ในการเบิก
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.แล้ว
ลงชื่อ.................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง.............................................

ลงชื่อ.................................................
(.............................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการตามข้อ 1.3

หมายเหตุ แนบสาเนาใบประกอบวิชาชีพ

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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-ตัวอย่าง- วิธีการเขียน พตส.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาชีพเฉพาะ)
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัตงิ านด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
--------------------เรียน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับ พ.ต.ส. นางสาวดวงดาว ดวงเดือน
.เลขที่บัตรประชาชน 3-5011-45687-90-0 .
งานจริงกลุ่มงาน
งานผู้ป่วยในหญิง กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาล
สันทราย
.
ตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
.
มีความประสงค์ขอรับค่าตอบแทนประเภท พ.ต.ส.
(1) กลุ่มที่
2
รหัสจัดกลุ่ม
พว.24
.
(2) คุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม ใหบริการใน IPD หมายถึง พยาบาลวชาชีพที่ใหบริการพยาบาลใน
หอผูปว่ ยในทุกหอผูปวย รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน ICU, CCU หรือหอผูปวยหนัก/ ผูปวยวิกฤต ซึ่งยัง
ไมผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางผูป่วยหนัก/ผูปวยวิกฤต.
(รายละเอียดคําอธิบายคุณลักษณะประกอบการจัดกลุ่ม ดูได้ทw
ี่ ww.sansaipital.comหัวข้อหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ)
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองคุ ณ ลั ก ษณะประกอบการจั ด กลุ่ ม เพื่ อ ขอรั บ ค่ า ตอบแทน พ .ต.ส.ว่ า เป็ น ความจริ ง
หากข้าพเจ้าแสดงข้อมูล ผิดพลาด และได้รับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ไปแล้ว ข้าพเจ้ายิน ดีนํ าเงินที่ได้รับไปแล้วส่งคืน
ให้แก่ทางราชการตามจํานวนที่ได้รับที่ผิดพลาดไป
ลงชื่อ .

ดวงเดือน
.
(นางสาวดวงเดือน ดวงดาว)

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น (หัวหน้างาน)
( / ) เห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
.เป็นต้นไป
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ ......................................................

เริ่ม ณ วันบรรจุ/มาปฏิบัติงาน
นับไปหนึ่งปีกําหนดให้เขียน
ปีละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ

อุบล
(นางอุบล สุวรรณมณี)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง กลุ่มการพยาบาล
เห็นชอบ
ลงชื่อ
(นางสาวรัตนา ไชยฟองศรี)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย

อนุมัติ
ลงชื่อ
(นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันทราย

หมายเหตุ แนบสาเนาใบประกอบวิชาชีพ
คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย
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วิธีการเขียนใบขอรับเงินสาหรับข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะที่ใช้ชื่อตาแหน่งข้าราชการ
ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเท่านั้น

เอกสารแนบท้ยตามข้อ 11.6 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2529
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลีย้ งเหมาจ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยบริการในเครือข่าย
หน่วยบริการ โรงพยาบาลสันทราย .
เปลี่ยนทุกเดือนและทุกปี
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 .
ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาวสมศรี
นามสกุล
มณีสอน
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ .
ปัจจุบนั ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาล
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
.ระดับ/กลุ่ม พื้นทีป่ กติระดับ 1
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในเครือข่าย
3
ปี
5
เดือน (นับถึงวันสิ้นเดือนที่เบิกจ่าย)
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ (เฉพาะสายงานแพทย์ตามข้อ 1 ด้วย)
เพิ่มจํานวนเดือน
1. ฝึกเพิ่มพูนทักษะ (ปีที่ 1) รวมระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน............ปี....... เดือน.........ดังนี้
ปีวันตามที่บรรจุ
 รพศ./รพท........................จังหวัด..................ตั้งแต่......................................ถึง...................................
 รพช..................................จังหวัด...................ตั้งแต่......................................ถึง...................................
2. ปฏิบัติงานทีโ่ รงพยาบาล
สารภี
จังหวัด
เชียงใหม่
.จัดระดับ
.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวม 1 ปี............เดือน...วัน
3. ปฏิบัติงานทีโ่ รงพยาบาล
สันทราย
จังหวัด
เชียงใหม่
.จัดระดับ
.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 .ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวม 2 ปี 5 เดือน.....วัน
4. ปฏิบัติงานทีโ่ รงพยาบาล..................................จังหวัด.....................................จัดระดับ
เพิ. ่มจํานวน
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่................................รวม................ปี..............เดือน............วัน เดือนปีวัน
5. ปฏิบัติงานทีโ่ รงพยาบาล...................................จังหวัด....................................จัดระดับ
. ่บรรจุ
ตามที
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่................................รวม................ปี..............เดือน............วัน
6. ปฏิบัติงานทีโ่ รงพยาบาล...................................จังหวัด....................................จัดระดับ
.
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่................................รวม................ปี..............เดือน............วัน
7. ปฏิบัติงานทีโ่ รงพยาบาล...................................จังหวัด....................................จัดระดับ
.
8. ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่................................รวม................ปี..............เดือน...........วัน
รวมทั้งสิ้น........3..........ปี........5........เดือน...............วัน

เปลี่ยนทุกเดือนโดยกําหนด
วันสุดท้ายของเดือน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
วันที่เริ่มบรรจุไม่ต้อง
เปลี่ยนให้คงเดิมตลอด
สมศรี
(นางสาวสมศรี มณีสอน)
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ .
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การลา
 ข้าราชการ
อ้างอิงตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
การลาป่วย
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจําเป็น
ให้เสนอในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
- กรณีป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
- ลาได้เท่าที่ปว่ ยจริง หากลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผูท้ ี่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลา
- ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน (ครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน) ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์
ประกอบใบลาด้วยก็ได้ (หน่วยงานอาจกําหนดเอง เช่น ลาเกิน 3 วัน)
- กรณีลาป่วยต่อเนื่องโดยได้รบั เงินเดือนระหว่างลา ปีหนึง่ ไม่เกิน 60 วันทําการ แต่อธิบดีจะจ่ายเงินเดือน
ต่อไปอีกได้ แต่ไม่เกิน 60 วันทําการ (รวมเป็น 120 วันทําการ)
การลาคลอดบุตร
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถ
ลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลงชื่อลาแทนก็ได้
- รวมวันลาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน จะลาก่อนหรือลาหลังคลอดก็ได้
- ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 90 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
- การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาประเภทนัน้ ให้ถือว่าการลา
ประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วนั ทีเ่ ริ่มวันลาคลอดบุตร ( เช่น ลาป่วย 10 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 1
- 10 มกราคม 51 และลาคลอดบุตรวันที่ 5 มกราคม 51 - 4 มีนาคม 51 (60 วัน) ให้ถือว่าการลาป่วยสิ้นสุดลงเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 51 และเริ่มนับลาคลอดบุตรเมื่อวันที่ 5 มกราคม 51 เป็นวันแรก
+ กรณีแท้งบุตร หรือเด็กเสียชีวิตในครรภ์ ซึ่งต้องพักรักษาตัว ให้ใช้สิทธิลาป่วย
+ กรณีบุตรเสียชีวิตหลังคลอด ให้ใช้สิทธิลาคลอดบุตร
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บั งคับบั ญ ชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้มีอํานาจอนุญ าตก่อนหรือในวันที่ ลา ภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร
- ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ลาได้ไม่เกิน 15 วัน
- ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 15 วัน
การลากิจส่วนตัว
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการ
ได้ เว้นแต่กรณีจําเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอใบลาพร้อมระบุเหตุผลจําเป็นไว้แล้วหยุดไปก่อนก็ได้
- กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อนได้ ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาทันที่ในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ
1.ลากิจส่วนตัว
- ไม่จํากัดวันลา แต่ลาโดยได้รบั เงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน หากเป็นปีที่เริ่มรับราชการ ให้
ได้รับเงินเดือน 15 วัน
2.ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
- ให้ลาต่อเนื่องจากลาคลอดบุตร ให้ลาได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
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การลาพักผ่อน
- ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทําการ ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้ ที่ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ประจําปีที่บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก ดังนี้
2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาบรรจุเข้ารับราชการอีก
3. ผู้ซึ่งลาอกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับการ
บรรจุอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันลาออกจากราชการ
- กรณีในปีใดที่ไม่ได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลาในปีนั้นรวมเข้า
กับปีต่อๆไปได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการ ในปีปัจจุบัน
- สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุด
ราชการได้
- การอนุญาตให้ลาผู้มีอํานาจจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ ทางราชการ
หลักเกณฑ์การลาพักผ่อน
ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาได้ แต่วันลาสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปจั จุบันรวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการ ดังตัวอย่าง
ปี

สิทธิลา
(สะสม+สิทธิใหม่

วันลาที่ใช้

วันลาที่
สะสม

1
2
3

0+10
10 + 10
10 (20) + 10

20

10
20
-

4
ฯลฯ

0 + 10
ฯลฯ

9
ฯลฯ

1
ฯลฯ

หมายเหตุ
ปีแรกไม่มีวันสะสม
มีวันสะสม 10 วัน
มีวันสะสม 20 วัน แต่นํามาใช้ได้ 10 วันที่
เหลือทิ้งไป
ไม่มีวันสะสม

ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สะสมวันลาได้ แต่วนั ลาสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบัน
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 วันทําการ ดังตัวอย่าง
สิทธิลา
วันลาที่
ปี
วันลาที่ใช้
หมายเหตุ
(สะสม+สิทธิใหม่)
สะสม
9
10+10
20
วันสะสม 10 วัน
10
11

20+10
20 (25) + 10

5
10

25
20

12
13
ฯลฯ

20+10
10+10
ฯลฯ

20
9
ฯลฯ

10
11
ฯลฯ

นําวันสะสมใช้ได้ทั้ง 20 วัน
มีวันสะสม 25 วัน แต่นํามาใช้ได้ 20 วัน ที่
เหลือทิ้งไป
มีวันสะสม 20 วัน
มีวันสะสม 10 วัน
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ในระหว่างลาพักผ่อน ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึ้นผูบ้ ังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติ
ราชการก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันก่อนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มต้นตัง้ แต่วัน
ออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
การลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันอุปสมบทหรือเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณี
ที่มีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจจะ
พิจารณาให้ลาหรือไมก็ได้
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้อง
อุปสมบทหรือออกเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลักจากการเดินทาง ไปประกอบพิธี
ฮัจย์ (วันอุปสมบทหรือวันเดินไป และวันรายงานตัวกลับ รวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ลาด้วย = ใน 120 วัน)
หากข้ าราชการที่ ได้ รับ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบทหรือ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ แ ล้ ว
ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ ตามที่ขอไว้ เมื่อได้มากลับเข้ารับราชการตามปกติและขอถอนไปลา ให้ผู้มี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้
หยุดไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี และยังไม่เคยลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ หากใช้สิทธิการลาไปแล้ว ต้องการขอลาอีก จะไม่ได้รับ
เงินเดือน
การลาไปถือศีลและปฏิบัตธิ รรม
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชัน้ จนถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
- ให้ ล าได้ ค รั้ง เดี ย วตลอดอายุ ราชการ ระยะเวลาตั้ ง แต่ 1 เดื อ น แต่ ไม่ เกิ น 3 เดื อ น (หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนา ที่ พศ 0002/9301 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551)
การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
- ข้าราชการทีไ่ ด้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก
ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
- ข้าราชการทีไ่ ด้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลา
รับหมายเรียกเป็นต้นไป
- ให้ข้าราชการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนัน้ โดยไม่ต้องรอรับ
คําสั่งอนุญาต และให้ผบู้ ังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงอธิบดี
- เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน
- หากมีเหตุจําเป็นผู้มีอํานาจอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชัน้ จนถึง
ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี หากลาต่อ เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 6 ปี
การลาไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศ
- ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลําดับชัน้ จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นบั เวลา
ระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลา
- ข้าราชการทีล่ าไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จให้
รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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การลาตามคู่สมรส
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวง
- ลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจําเป็นลาต่อได้อีก 2 ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ
ทั้งนี้
- การพิจารณาการลา ผู้มีอํานาจจะให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ทางราชการ (รวม
แล้วไม่เกินตามที่กําหนด)
- ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดแล้ว ในระหว่างที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันใน
คราวเดียว ไม่มีสิทธิลาได้อีก ยกเว้น คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ประจําในประเทศไทย แต่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาได้ใหม่
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
- ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะหยุดได้
- ข้าราชการที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เนื่องจาก
1.ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะการทํา
ตามหน้าที่
- จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรืออาชีพ
สามารถลาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด แต่ไม่เกิน 1 ปี
2.ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุอื่น และผู้มีอํานาจพิจารณาแล้วว่าสามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้
- ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด แต่ไม่เกิน 1 ปี
- หลักสูตรที่จะลา จะต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ
หรือสถาบันที่ได้รับรองจากหน่วยงานทางราชการ
 ลูกจ้างประจา
อ้างอิงจาก - ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 9
มีสิทธิลาได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการพ.ศ. 2537 ข้อ 9 วรรค
2 กําหนดว่า “การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจําให้นําระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บังคับ โดยอนุโลม”
มีสิทธิลาประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่วนตัว
4. การลาพักผ่อน
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส
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 พนักงานราชการ
อ้างอิงจาก - สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ของพนักงานราชการ
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 7) (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552)
ลาดับ ประเภทการลา
1 ลาป่วย

จานวนการใช้สิทธิ
มีสิทธิลาป่ วยได้เท่าที่ป่ วยจริงโดยนับ แต่
วันทําการ การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทําการ
ขึ้นไปใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่
ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือ
ประกอบการพิจารณา

สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา
ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง
ไม่เกิน 30 วัน ส่วนที่เกิน 30
วันมีสิทธิได้รับเงินตามสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน
ประกันสังคมทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

2

3

4

การลาคลอดบุตร

การลาพักผ่อน

มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วันให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง ไม่เกิน
30 วัน ส่วนที่เกิน 30 วัน มีสิทธิได้รับ
เงิน เงินทดแทน การขาดรายได้จาก
กองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามกฎหมาย ว่าด้วย
ประกันสังคม

มี สิ ท ธิ ล าพั ก ผ่ อ นปี ล ะ 10 วั น ทํ า การ
สํ า หรั บ ในปี แ รกที่ ไ ด้ รั บ การจ้ า งเป็ น
พนักงานราชการยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มี
สิท ธิล าพั กผ่ อน เว้ น แต่ ผู้ ที่ เคยได้ รับ การ
จ้างเป็ น พนั กงานราชการมาแล้ วไม่ น้ อย
กว่ า 6 เดื อ น และได้ พ้ น จากการเป็ น
พนักงานราชการไปแล้วแต่ต่อมาได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานราชการในส่วนราชการ
เดิมอีก
การลาเพื่อรับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ราชการทหารใน ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
การเรียกพลเพื่อ หรื อ เตรี ย มพล ให้ ร ายงานตั ว กลั บ เข้ า
ตรวจสอบ เพื่อฝึก ปฏิบัติงานภายใน 7 วัน
วิชา ทหารเข้ารับ
การระดมพล หรือ
เพื่อทดลองความ
พรั่งพร้อม

และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่
เกิน 45 วันและมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอด
บุตรจากกองทุนประกันสังคม ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม
ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง
ไม่เกิน 10 วัน

ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง
ไม่เกิน 60 วัน
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ลาดับ ประเภทการลา
จานวนการใช้สิทธิ
สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา
5 ลาเพื่อไปอุปสมบท พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน
หรือประกอบพิธี ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี มีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท
ฮัจญ์
หรือ ประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ได้ จํ า นวน 1 ครั้ง 120 วัน
ตลอดช่ วงเวลาของการมี สถานภาพเป็ น
พนั กงานราชการ โดยการลาอุป สมบทมี
สิทธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน และการลาไป
ประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 120
วั น ตามระยะเวลาที่ ใช้ ในการประกอบ
ศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการ
ลาดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อ้างอิงตาม สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป พ.ศ.2556
ลาดับ ประเภทการลา
จานวนการใช้สิทธิ
สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา
1 การลาป่วย
ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยนับแต่วันทํา ปีละไม่เกิน 45 วันทําการ
การ การลาตั้งแต่ 3 วันทําการขึ้นไป ผู้มี
อํ า นาจอนุ ญ าตอาจสั่ ง ให้ มี ใ บรั บ รอง
แพทย์จากสถานพยาบาลที่ ทางราชการ
รับ รอง ประกอบการลาหรือ พิ จ ารณา
อนุญาต
2 การลาคลอดบุตร 90 วัน
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วัน และ
มีสิทธิได้รบั เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคมตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม
3 การลาไปช่วยเหลือ เป็ น การลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบ ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทํา
ภรรยาที่คลอดบุตร ด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน การต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
นั บ แต่ วั น ที่ ภริ ย าคลอดบุ ต รครั้ ง หนึ่ ง
ติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทําการ
4 การลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน 15 วันทําการ สําหรับในปี ปีละไม่เกิน 15 วันทําการ
แรกที่ได้รับค่าจ้าง มีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างไม่
เกิน 6 วันทําการ
ปีละ 10 วันทําการ สําหรับในปีแรกที่ได้รับ ปีละไม่เกิน 10 วันทําการ
5 การลาพักผ่อน
การจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้น
แต่ ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ การจ้ า งเป็ นพนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุขติดต่อมาแล้วไม่น้อย
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ลาดับ

ประเภทการลา

จานวนการใช้สิทธิ

สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา

กว่ า 6 เดื อ น และได้ พ้ น จากการเป็ น
พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ไปแล้ ว แต่
ต่อมาได้รับการจ้างเป็ นพนั กงานกระทรวง
สาธารณสุข ในส่วนราชการ (กรม) เดียวกัน
โดยไม่มีการสะสมวันลา

6

7

8

การลาอุปสมบท มี สิ ท ธิ ล าได้ จํ า น วน 1 ค รั้ ง ต ล อ ด
หรือลาไปประกอบ ช่ ว งเวลาของการมี ส ภาพเป็ น พนั ก งาน
พิธีฮัจย์
กระทรวงสาธารณสุขโดยการลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาได้ไม่เกิน
120 วั น ตามระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบศาสนกิจ
การลาเข้ารับการ พนั กงานกระทรวงสาธารณสุขมี สิท ธิล า
ตรวจเลือกหรือเข้า เข้ า รับ การตรวจเลื อ ก หรือ เข้ า รับ การ
รับการเตรียมพล เตรียมพล ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่ทาง
ราชการทหารกํ า หนด และเมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ต้องมารายงาน
ตัวภายใน 7 วัน
การลาไปศึกษา
ต้ อ งเป็ น การลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม
ฝึกอบรม
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรือดู งาน ที่ เกี่ ย วกั บ
ปฏิบัติการวิจัย
หน้ า ที่ ราชการที่ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ หรือ ตาม
หรือดูงาน
ความจํ า เป็ น ความขาดแคลน เพื่ อ
ป ระ โย ช น์ ข อ งท างราช ก า ร ต า ม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามหลักสูตร
ในกรณี ก ารลาไปศึ ก ษาต้ อ งเป็ น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ จ้างงาน
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้องได้รับการจ้างงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
4 ปี มีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน 120 วัน

ให้ได้รับ ค่าจ้างตาม อัตราปกติทั้งนี้ ต้องมา
รายงานตัวภายใน 7 วันหากเกินระยะเวลาที่
กําหนดข้างต้นให้งดจ่ายค่าจ้าง

1.ลาศึ ก ษา ไม่ เกิ น 2 ปี แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี
ระยะเวลาการจ้างงานก่อนครบสัญญาจ้างไม่
น้อยกว่าระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้
ทั้ ง นี้ ก รณี น อกเหนื อ จากที่ กํ า หนดให้ เสนอ
กพส. พิจารณาเป็นกรณีไป
2.การลาฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรือ ดู
งานได้รับค่าจ้างตลอดหลักสูตรตามระเบียบ
กระทรวงการคลังกําหนดไว้

 ลูกจ้างชั่วคราว
อ้างอิงจาก – สวัสดิการและสิทธิประโยนชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง ปี 2545
- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา ดังนี้
1. ลาป่วย ลาได้ปีหนึง่ ไม่เกิน 8 วัน ในปีแรก และได้ไม่เกิน 15 วันในปีถัดปีซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่อง
2. ลาคลอดบุตร ในปีแรกที่ปฏิบัติไม่ครบ 7 เดือนไม่มีสิทธิ กรณีจ้างต่อเนื่องลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมี
สิทธิได้รบั ค่าจ้างจากส่วนราชการ 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน
3. ลาพักผ่อน ลาได้ 10 วันทําการ แต่ในปีแรกต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. ลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 2 เดือน
5. ลาเข้ารับการระดมพล ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน
6. ลาไปรับการตรวจเลือก ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาเท่าที่จําเป็น
7. ไม่มีสิทธิลากิจ หากประสงค์ลากิจต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาและหักค่าจ้างเป็นรายวัน
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การยกเลิกวันลาของบุคลากรทุกประเภท
- หากได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอถอนวันลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น โดย
เขียนใบยกเลิกวันลา ส่งตาม
แบบฟอร์มการลาต่าง ๆ อยู่ทชี่ อ่ งใส่แบบฟอร์มหน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้ ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว
ลาพักผ่อน ยกเลิกวันลา นอกเหนือที่กล่าวข้างต้นติดต่องานการเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ อ้างถึง คําสั่งโรงพยาบาลสันทราย ที่55/2557 เรื่องข้อปฏิบัติในการลา และการเซ็นชื่อปฏิบตั ิงาน
กําหนดให้ การลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จึงให้ปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัด คือ
1. กรณีลาพักผ่อนประจําปี
- เจ้าหน้าที่ขึ้นเวรเป็นกะ เช้า-บ่าย-ดึก ให้ยื่นใบลาพักผ่อนล่วงหน้า 10 วัน
- เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานปกติ ให้ยื่นใบลาพักผ่อนล่วงหน้าก่อน 1 เดือน
- หากเป็นการลาพักผ่อนที่ไปต่างประเทศ จะต้องยื่นแจ้งเรื่องพร้อมกับใบลาพักผ่อนล่วงหน้า 1 เดือน
ให้งานการเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการต่อไป
2. กรณีลากิจ
- เจ้าหน้าที่ต้องลากิจล่วงหน้า 1 วัน
3. กรณีลาป่วย
- เจ้าหน้าที่ต้องยืน่ ใบลาป่วยในวันรุ่งขึ้นที่ปฏิบัติงาน และต้องรายงานให้หวั หน้าฝ่าย/งานรับทราบก่อน
ลาป่วยทุกครั้ง
4. กรณีลาพักผ่อนคล่อมวันหยุดราชการ
- สามารถลาได้แต่จะไม่พจิ ารณาความดีความชอบในระดับดีมากขึ้นไป
การลาคร่อมวันหยุดราชการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลาคร่อมวันหยุดราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มากําหนดไว้ เนื่องจากการที่จะให้ส่วนราชการเข้มงวดกับการลาของ
ข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์ วันหยุดชดเชยและวัน หยุดราชการประจําปี ทํ าให้ มี
วันหยุดยาวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้ถือว่าผู้ใช้สิทธิการลาในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผู้ไม่ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
นั้น อาจเป็นผลเสียราชการนั้น อาจเป็นผลเสียและไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น อาจเป็นผลเสียและ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจอนุญาตการลา ก็สามารถใช้ดุลพินิจตามความ
เหมาะสมและจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ
เช่น

เสาร์
5

5-6 พฤษภาคม

7 วันหยุดชดเชย

9 พฤษภาคม

วันเสาร์และอาทิตย์

วันฉัตรมงคล

วันพืชมงคล

อาทิตย์
6

จันทร์
7

อังคาร
8

8 พฤษภาคม
วันทํางาน

พุธ
9

พฤหัสบดี
10

ศุกร์
11

เสาร์
12

อาทิตย์
13

ลาช่วงก่อน-หลัง
วันหยุดราชการ
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หรือ
เสาร์
28

อาทิตย์
29

จันทร์
30

อังคาร
31

พุธ
1

พฤหัสบดี
2

ศุกร์
3

เสาร์
4

อาทิตย์
5

2 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
3 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม
วันทํางาน
ลาช่วงก่อน-หลัง
วันหยุดราชการ

กรณีการลาพักผ่อนเพื่อไปต่างประเทศ
ส่ งใบลาผ่ อน โดยผ่ านหั ว หน้ างาน / กลุ่ ม งาน ตามลํ าดั บ ส่ งให้ งานการเจ้ าหน้ าที่ ล่ วงหน้ า 1 เดื อน เพื่ อ
ดําเนินการส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/ศาลากลางจังหวัด พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผู้ประสงค์ลาพักผ่อนเพื่ อไป
ต่างประเทศจะต้องแนบสําเนาใบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ ,ระบุประเทศที่จะไปให้ถูกต้อง
โดยใช้ชื่อประเทศที่เป็นทางการ เช่น ประเทศเวียดนาม ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เป็นต้น
การลาออก
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
1. การยื่นหนังสือขอลาออก
1.1 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.2 กรณีน้อยกว่า 30 วัน เช่น
- กรณีมีเหตุผลและความจําเป็น
- ลาออกเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อรับสมัครเลือกตั้ง
2. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป
2.1 บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2.2 ตรวจสอบว่าการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันหรือไม่
2.3 พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อผู้ บั งคับ บั ญ ชาเหนื อชั้น ขึ้น ไปตามลําดั บ โดยเร็ว จนถึงผู้ มี อํานาจอนุ ญ าต
การลาออก
- ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา
- ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา
3. ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออก พิจารณาได้ 3 กรณี
3.1 กรณีอนุญาตให้ลาออก
- มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
- แจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออก
3.2 กรณียับยั้งการอนุญาตให้ลาออก เนื่องจากจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ (ไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันขอลาออก และยับยั้งได้เพียงครั้งเดียว)
- ให้มีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก
- แจ้งคําสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันลาออก
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3.3 กรณีมิได้มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคําสั่งยับยั้งการลาออกก่อนวันขอลาออก หรือครบ
กําหนดเวลายับยั้งการลาออก
- ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการโดยผลของกฎหมาย
- ผู้มีอํานาจต้องมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยไม่ชักช้า
4. วันลาออกที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
4.1 ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- อนุญาต วันที่ที่เจ้าตัวแสดงความประสงค์ขอลาออก
- ยับยั้ง วันถัดจากวันที่สิ้นสุดการยับยั้ง
4.2 ยื่นน้อยกว่า 30 วัน
- อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ที่เจ้าตัวแสดงความประสงค์ขอลาออก
- ไม่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ทีย่ ื่นหนังสือขอลาออก
4.3 ยื่นหนังสือขอลาออกโดยมิได้ระบุวันขอลาออก วันที่ถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ยื่น
หนังสือขอลาออก
4.4 ยื่นหนังสือขอลาออกเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อรับสมัครเลือกตั้ง วันที่ที่เจ้าตัวแสดง
ความประสงค์ขอลาออก
 ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
ข้อ 5 วรรค 1 กรณีที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ หมายถึง อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้หากมีการ
อนุญ าตให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการตั้งแต่วันที่ขอ ลาออก เช่น มีภารกิจที่ผู้ขอลาออกสามารถดําเนิน การ
ให้เสร็จก่อนหรือภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ขอลาออกหากให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทนอาจต้องใช้เวลามากขึ้น เป็นต้น
และต้องมิใช่เพื่อการอื่นได้แก่ เพื่อการสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการชดใช้ทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม
 กรณี ข อระงั บ การลาออก ให้ ผู้ ข อลาออกยื่ น หนั ง สื อ แสดงความจํ า นงขอระงั บ การลาออกต่ อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่การลาออกจะมีผล
 ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการ เสนอไปด้วยว่าป่วยเป็น
โรคอะไร
พนักงานราชการ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
และใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการ,ลูกจ้างประจําที่หน่วยงานได้กําหนดขึ้นโดยอนุโลม
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาออกจาก
ปฏิ บั ติงานในระหว่างสัญ ญาจ้าง ของพนั กงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ วไป พ.ศ 2559 และใช้หลักเกณฑ์ เดี ยวกับ
ข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,พนักงานราชการที่หน่วยงานได้กํา หนดขึ้นโดยอนุโลม หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตาม
ระเบียบที่กําหนด อาจพิจารณาให้ทําคําสั่งไล่ออก ซึ่งจะมีผลในการขอเบิกเงินชดเชย สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2545 และใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับข้าราชการ,ลูกจ้างประจํา,พนักงานราชการ ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้กําหนดขึ้นโดยอนุโลม
(ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน) หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบที่กําหนด อาจพิจารณาให้ทําคําสัง่ ไล่ออก
ซึ่งจะมีผลในการขอเบิกเงินชดเชย สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน
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ข้อปฏิบัติที่ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเมื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสันทราย
การแต่งกายของบุคลากรตามวัฒนธรรม รพ.สันทราย
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
แบบฟอร์มวิชาชีพ/แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ยกเว้นรองเท้าแตะติดป้ายชื่อทุกครั้งที่ขึ้นปฏิบัติงาน
พยาบาล
ชุดฟอร์มตามระเบียบกระทรวง รองเท้าหุ้มส้นสีขาว รวบผมเรียบร้อย สวมหมวก ติดป้ายชื่อทุกครั้งที่ขึ้นปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตาแหน่งอื่น
ใส่ชุดฟอร์ม แต่งกายสุภาพ ยกเว้นรองเท้าแตะ ติดป้ายชื่อทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานเปล/รปภ./พขร.
แต่งกายตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล ผู้หญิงรวบผมให้เรียบร้อย ผู้ชายตัดผมสั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น ติดป้ายชื่อทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสันทรายได้ดาเนินการจัดการตามระบบสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านปฏิบัตดิ ังนี้
1. แยกขยะให้ถูกประเภท
โรงพยาบาลสันทราย ได้มีการแยกประเภทขยะ เพื่อให้สามารถกําจัดได้งา่ ย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงได้แบ่งประเภทการทิ้งขยะ ดังนี้
1.1 ขยะทั่วไป หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการที่ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค สิ่งขับถ่าย ของเหลวจาก
ร่างกาย หรือสิ่งที่สัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย ได้แก่ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
1.2 ขยะติดเชื้อ หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สิ่งขับถ่าย ของเหลวจาก
ร่างกาย หรือสิ่งที่สัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย ได้แก่ เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะ น้ําเหลือง เสมหะ น้ําลาย
อุจจาระ ปัสสาวะ น้ําไขข้อ น้ําอสุจิ
1.3 ขยะติดเชื้อทั่วไป หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สิ่งขับถ่าย ของเหลว
จากร่างกาย หรือสิ่งที่สัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย ทั้งนี้ยกเว้น ขยะประเภทสายยาง พลาสติก ถุงมือ
และของมีคม ได้แก่ สําลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมชนิดใช้แล้วทิ้ง
1.5 ขยะติดเชื้อประเภทสายยางและพลาสติก หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
สิ่งขับถ่ายของเหลวจากร่างกาย หรือสิ่งที่สัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยและเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทํามาจาก
พลาสติ ก หรือสายยาง ซึ่ งต้ องกํ า จั ด โดยการเผาไหม้ ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ได้ แก่ Set IV (ที่ ตั ด ปลายกระเปาะแยก
ทิ้งต่างหากแล้ว) สายสวนปัสสาวะ สาย Suction สาย NG Blood Set (ที่ตัดปลายกระเปาะแยกทิ้งต่างหากแล้ว)
ยกเว้นถุงมือใช้แล้ว
1.6 ขยะติดเชื้อประเภทถุงมือ หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สิ่งขับถ่าย
ของเหลวจากร่างกาย หรือสิ่งที่สัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยประเภทถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง หรือถุงมือยาง
ประเภท Re-sterile ที่รั่วหรือขาด ซึ่งไม่สามารถกําจัดได้ด้วยวิธีเผา (เมื่อไม่ใช้แล้วให้ใช้กรรไกรตัดแล้วทิ้ง)
1.7 ขยะของมีคมติดเชื้อ หมายถึง ขยะของมีคมที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค หรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย
มนุษย์ เช่น เข็ม เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว มีดผ่าตัด เข็มให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ปลายกระเปาะ
Set IV หรือ Set ให้เลือด
1.8 ขยะของมีคม หมายถึง เศษแก้วแตก ของที่มีลักษณะแหลมคม ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้จับต้อง เช่น
หลอดบรรจุยา เศษแก้วแตก ถ้วยชามแตก

คู่มือบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย

41

1.9 ขยะอันตราย หมายถึง สิ่งของที่ ถูกทิ้ งหรือไม่ ต้องการ ซึ่ งก่อให้ เกิด อั น ตรายหรือมี แนวโน้ ม ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ สารเคมีอันตราย สารปรอท ขวดใส่สารเคมีหรือ
ยาอันตราย ขวดใส่วัคซีน ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ภาชนะบรรจุความดัน วัตถุมีพิษ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่า
แมลง กระดาษคาร์บอน หมึกพิมพ์ หมึกสําหรับถ่ายเอกสาร
1.10 ขยะแห้ง หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการ และไม่นํากลับมาใช้ประโยชน์อีก เป็นสิ่งที่มี
ความชื้นต่ํา และโดยส่วนใหญ่กําจัดได้ด้วยวิธีเผา ได้แก่ ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกที่ไม่สะอาด
กระดาษชําระ
ที่ใช้แล้ว ภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้แล้ว
1.11 ขยะเปียก หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการ และไม่นํากลับมาใช้ประโยชน์อีก เป็นสิ่งที่มี
ความชื้นสูงและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและสามารถกําจัดได้ ด้วยวิธีฝังหรือกลบ ได้แก่ เปลือกผลไม้ ใบไม้
กิ่งไม้ เศษไขมันที่ตักจากโรงครัว
1.12 ขยะ Recycle หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการ แต่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีก เช่น ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว แต่ยังสะอาดอยู่ในสภาพดี สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ หรือสิ่งที่สามารถ
นําไปจําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อได้ ได้แก่ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษอลูมิเนียม ขวดน้ําเกลือพลาสติก เศษกระดาษขวดพลาสติก
ขวดเบียร์ ขวดเหล้า ขวดยา
1.13 ขยะเศษอาหาร หมายถึง สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไม่ต้องการ แต่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
ในรูปของการนําไปเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษพืชผัก เศษเนื้อสัตว์

∞ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแยกขยะให้ถูกประเภท และทิ้งขยะตามป้ายบอกประเภทด้วยนะคะ ∞
2. รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้าประหยัดไฟ
- เมื่อไม่อยู่ให้ปิดไฟ “ตัวไปไฟดับ”
- เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์ “ให้ปิดหน้าจอ”
- เมื่อเลิกงานให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้
- หมั่นบํารุงรักษาอุปกรณ์อยู่สม่าํ เสมอ
- ใช้น้ําแต่พอดีช่วยประหยัดน้ําได้อีกมาก

ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจาเป็น
“ตัวไปไฟดับ”
รพ.สันทราย

“ทรัพยากรน้ามีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า”
เราจะใช้น้าอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้าให้สนิทกันนะคะ
รพ.สันทราย
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