
คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง ๔ ด้าน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ 
๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เป็นหน่วยงำนของรัฐท่ีไม่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น รถ
รำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกคันจึงเป็น
รถยนต์ส่วนกลำง ไม่มีรถประจ ำต ำแหน่ง สืบเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดวินัย ท่ีมีมูลมำจำกกำรใช้รถรำชกำร
ท่ีผิดระเบียบเป็นข่ำวแพร่หลำยในทุกช่องทำงกำรส่ือสำร และหรือเป็นตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดวินัยของทุกส่วน
รำชกำร จึงได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยมี
วัตถุประสงค์ให้มีกำรปฏิบัติงำนในเรื่องดังกล่ำวให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในครั้งนี้มุ่งเน้นในเร่องกำรใช้รถให้ถูกต้องตำม
ระเบียบ เนื่องจำกกำรใช้รถรำชกำรอำจเป็นมูลเหตุของกำรทุจริตเงินค่ำน้ ำมันของรำชกำรได้ในกำรปฏิบัติของ
บุคลำกรของงำนยำนพำหนะ ถือว่ำมีควำมส ำคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรดูแลรักษำ กำรปฏิบัติหน้ำท่ีกำร
เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมของรถให้พร้อมใช้งำนและปลอดภัยอยู่
ตลอดเวลำ ส่ิงท่ีบุคลำกรควรปฏิบัติจะต้องค ำนึง คือ ควำมปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ ส่ิงท่ีบุคลำกรควรปฏิบัติ
จะต้องค ำนึงถึง คือ ควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรและกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นจะต้องมีแนวทำง
ในกำรปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักกำรในกำรปฏิบัติให้เป็นไปในทำงเดียวกัน 
 คู่มือหลักกำรปฏิบัติในกำรใช้รถรำชกำร งำนธุรกำรและบริหำรยำนพำหนะ กลุ่มงำนบริกำรท่ัวไป
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้รวบรวมคุณสมบัติ กำรบ ำรุงรักษำ กำรให้บริกำร หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำนพำหนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรงำน
ยำนพำหนะทุกคนท้ังท่ีเข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ีใหม่และท ำหน้ำท่ีอยู่แล้ว จะได้มีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น โดยเน้นถึง
ควำมปลอดภัยกำรตรงต่อเวลำ  และผู้รับบริกำรพึงพอใจเป็นส ำคัญ 
๑.วัตถุประสงค์(objective) 
 เพื่อควบคุมกระบวนงำนยำนพำหนะ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
๒.ขอบเขต(Scope) 
 - ให้บริกำรงำนยำนพำหนะปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนรักษำพยำบำล ส่งเสริม ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สมรรถภำพ และรับส่งบุคลำกรในกำรติดต่อรำชกำร ประชุม สัมมนำท้ังในและนอกเวลำรำชกำร ให้บริกำรงำน
ยำนพำหนะ รับส่งท้ังในเขต กทม./ปริมณฑล รวมทั้งต่ำงจังหวัด 
๓.ค าจ ากัดความ(Definition) 
 ยำนพำหนะ หมำยถึง รถยนต์รำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ท่ีมีไว้จัดให้บริกำรแก่
ผู้ป่วยและบุคลำกร 
๔.ความรับผิดชอบ(Responsibilities) 
 - สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 - ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
 -บุคลำกรทุกคน 



๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure) 
 ๕.๑ กำรขอใช้บริกำร 
    -ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง (แบบ๓.) เสนอผู้อ ำนวยกำรหรือผู้มีอ ำนำจลงนำม 
อนุมัติตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถยนต์รำชกำร พ.ศ.๒๕๔๕ 
    -กรณีท่ีต้องเดินทำงไปต่ำงจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท ำบันทึกเสนอนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
หรือผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติ 
 ๕.๒ กำรใหบ้ริกำร 
    -เจ้ำหน้ำท่ีขับรถรับใบขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง(แบบ๓) ท่ีได้รับกำรอนุมัติในกำรเดินทำง 
    -เตรียมพร้อมให้บริกำร 
    -รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังท่ีหมำยตำมท่ีระบุในใบอนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง(แบบ๓) 
    -น ำรถกลับมำท่ีจอด 
    -บันทึกกำรใช้รถยนต์ 
 ๕.๓ กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
    -เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบขับรถท ำควำมสะอำดรถยนต์ตำมก ำหนด 
    -เจ้ำหน้ำท่ีน ำรถยนต์เข้ำตรวจสภำพเมื่อถึงระยะทำงท่ีก ำหนด โดยเขียนรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุง
แจ้งให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมรับทรำบ 
    -พิจำรณำและเปล่ียนยำงเมือ่รถวิ่งได้ในระยะทำงท่ีก ำหนดตำมสภำพควำมเป็นจริงของยำงในขณะนัน้ 
    -จัดท ำรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุง 
๖.เอกสารอ้างอิง(Reference Document) 
    -ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๓ 
    -ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร (บทท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๘ 
    -ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร (บทท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗.แบบฟอร์มที่ใช้(Form) 
    -ใบขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง 
    -บันทึกกำรใช้รถ 
    -รำยงำนกำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงรถยนต์รำชกำร 
    -ใบเบิกค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงกำรพิเศษ 
๘.เอกสารบันทึก(Record) 

ช่ือเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนท่ีจัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
๑.บันทึกกำรใช้รถ พนักงำนธุรกำรและ

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับอบหมำย 
งำนบริหำรท่ัวไป อย่ำงน้อย 3 ปี เรียงตำมวัน เดือน ป ี

๒.ใบขออนุญำตใช้
รถยนต์ส่วนกลำง 

พนักงำนธุรกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับอบหมำย 

งำนบริหำรท่ัวไป อยำ่งน้อย 3 ปี เรียงตำมวัน เดือน ป ี

๓.รำยละเอียดกำร
เบิกจ่ำยค่ำน้ ำมัน
เช่ือเพลิง 

เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ งำนพัสดุฯ กลุ่ม
งำนบริหำรท่ัวไป 

อย่ำงน้อย 3 ปี เรียงตำมวัน เดือน ป ี

๔.รำยะเอียดกำร
ซ่อมบ ำรุง 

งำนธุรกำรและเจ้ำหน้ำท่ี
พัสดุ 

งำนพัสดุฯ กลุ่ม
งำนบริหำรท่ัวไป 

อย่ำงน้อย ๕ ปี เรียงตำมวัน เดือนป ี

 



๒.มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
 กำรเบิกค่ำตอบแทนท่ีเส่ียงต่อกำรทุจริตมำกท่ีสุด คือ กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนได้มีกำรเบิกค่ำตอบแทนดังกล่ำวจำกหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกฎหมำย ๒ ฉบับ คือ 
 ๑.หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน แนบท้ำยข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ
ด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนให้กันหน่วยบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๔๔
(ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒.หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน แนบท้ำยข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ
ด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ 
(ฉบับท่ี๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๓.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๐ 
  โดยหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ ฉบับท่ี๕ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี มีเจตนำรมณ์เพื่อกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในหน่วย
บริกำรในลักษณะท่ีเป็นเวรหรือเป็นผลัด ดังนั้น กลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธิ เบิกเงินค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ดัง
กล่ำวคือ ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มแพทย์ เภสัชกร พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และ
กลุ่มอื่นท่ีต้องปฏิบัติงำนในลักษณะท่ีเป็นเวรหรือเป็นผลัดเอกสำรท่ีประกอบกำรเบิกจ่ำย มีดังนี้ 
 ๑.ค ำส่ังอนุมัติให้ข้ึนปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร 
 ๒.ใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร 
 ๓.ตำรำงใบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร 
 หลักเกณฑ์ข้อบังคับฉบับท่ี ๑๑ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี มีเจตนำรมณ์ 
เพื่อกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรในลักษณะท่ีให้บริ กำรผู้ป่วย 
สนับสนุนหรือร่วมบริกำรผู้ป่วย จ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำยตำมกลุ่มวิชำชีพ สหวิชำชีพ และกลุ่มสนับสนุน (Back office) 
ดังนั้น กลุ่มบุคคลมีสิทธิเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว คือ ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และกลุ่มอื่นท่ีต้องปฏิบัติงำนในลักษณะท่ีให้บริกำร 
สนับสนุนหรือร่วมบริกำรผู้ป่วย ด้ำนกำรรักษำ ส่งเสริม ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เอกสำรท่ีประกอบกำรเบิก ดังนี้ 
 ๑.ใบค ำขอเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ฉ.๑๑ ในแต่ละเดือนของผู้ขอเบิก 
 ๒.แบบตรวจสอบวันท ำกำรครบ ๑๕ วันท ำกำร ของผู้ปฏิบัติงำนท่ีขอเบิก 
 ๓.บันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำเดือน 
 ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยส ำหรับ
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยส ำหรับรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มี
อ ำนำจอนุมัติให้ข้ำรำชกำรอยู่ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำได้ตำมปกติได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของทำงรำชกำรและควำมเหมำะสมของผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก ท้ังนี้ ให้มีผู้ควบคุมดูแลกำรลงเวลำและกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด และให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเสร็จ
ส้ินกำรปฏิบัติงำน  
 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
 ๑.ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำเพียงครั้งเดียวใน ๑ วัน 
 ๒.ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงได้รับค่ำตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลำ เดียวกันต้องอยู่ปฏิบัติ
รำชกำรนอกเวลำรำชกำรปกติไม่ได้ จะเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้เมื่องดเบิกเงิน
ค่ำตอบแทนอื่น 



 ๓.หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้เป็นไปตำมแบบท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด
หรือตำมท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง 
 ๔.กำรจ่ำยเงินกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร นอกเหนือจำกระเบียบนี้ ให้ขอท ำควำมตกลงกับ
กระทรวงกำรคลังก่อน 

เอกสำรกำรเบิกจ่ำยมีดังนี้ 
  ๑. รำยละเอียดขออนุมัติเบิกค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

๒. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
๓. รำยช่ือข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงพร้อมลำยเซ็นช่ือและกำรลงเวลำมำและเวลำกลับของกำรอยู่

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ ท่ีเส่ียงต่อกำรทุจริตมำกท่ีสุด คือ กำร
จัดอบรมเป็นเท็จ เป็นต้นว่ำ ก ำหนดเวลำคลำดเคล่ือน รูปแบบกำรอบรมเป็นเท็จ และอีกแบบคือ กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยเป็นเท็จ ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรทุจริต โดยมีควำมผิดท้ังทำงวินัย ละเมิด และอำญำ โดยแผนท่ี
ก ำหนดเพื่อป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต ในปีงบประมำณพ. ศ.๒๕๖๒  คือ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้อง และตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดวินัย ให้บุคลำกรทรำบ ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ ๒๕๕๕ โดยมีเนื้อหำท่ีเป็นสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 ข้อ ๘  โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำรจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงำนอื่น ต้องได้รับ
อนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้  
 ให้ส่วนรำชกำรท่ีจัดฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม 
 (๒) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม 
 (๓) ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
 (๔) ค่ำประกำศนียบัตร 
 (๕) ค่ำถ่ำยเอกสำร ถ้ำพิมพ์เอกสำรและส่ิงพิมพ์ ฃ 
 (๖) ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 (๗) ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อส่ือสำร 
 (๘) ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆในกำรฝึกอบรม 
 (๙) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 
 (๑๐) ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 (๑๑) ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน 
 (๑๒) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
 (๑๓) ค่ำอำหำร 
 (๑๔) ค่ำเช่ำท่ีพัก 
 (๑๕) ค่ำยำนพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑) 
 ข้อ ๑๐ บุคคลท่ีจะเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบนี้ได้แก่ 
 (๑) ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ  
 (๒) เจ้ำหน้ำท่ี 
 (๓) วิทยำกร 
 (๔) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 (๕) ผู้สังเกตกำรณ์ 



๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
          กำรจัดหำพัสดุ เป็นมำตรกำรท่ีเส่ียงต่อกำรทุจริตมำกท่ีสุด เนื่องจำกมีผู้เกี่ยวข้องกับควำมส ำเร็จของ
งำนหลำยฝ่ำย หลำยขั้นตอน ซึ่งควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตทุกขั้นตอน และบำงขั้นตอนเป็นกำรทุจริตท่ีถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ซึ่งหำกไม่พิจำรณำ พิเครำะห์ กำรกระท ำให้ถ่ีถ้วน จะไม่อำจทรำบได้ว่ำ มีกำรทุจริตแอบแฝงอยู่ 
ซึ่งมีค ำท่ีเรียกกันอย่ำงคุ้นเคยว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ในบำงกรณีเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน ไม่มีควำมรู้เรื่อง
ระเบียบ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน ซึ่งเส่ียงในกำรเป็นเครื่องทอของกำรทุจริตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในเรื่องดังกล่ำว จึงได้มีกำรจัดอบรมบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องท้ัง หัวหน้ำหน่วยงำน 
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ให้ทรำบถึงกระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ทุจริต 
       ในกำรบริหำรงำนพัสดุ นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรท่ี
เกี่ยวข้อง อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี และมีหนังสือส่ังกำร ควบคุมก ำกับ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมโครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส(ITA) ตำมมำตรกำร กลไก และวำงระบบกำรด ำเนินงำนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจำก
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อยู่ต่อเนื่อง โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
๕. บทก าหนดโทษเก่ียวกับการทุจริต 
       ส่ิงท่ีควรมุ่งเน้นในมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประกำรท่ีส ำคัญ คือ กำรได้รับรู้บทก ำหนด
โทษของกำรทุจริต เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกว่ำกำรทุจริตเป็นกำรกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 
ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐๓ 

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ท่ีคณะกรรมกำร 
ป .ป .ช . ป ร ะ ก ำศ ก ำ ห น ด
ต ำแหน่งและกำรกระท ำของคู่
สมรสให้ถือเป็นกำรกระท ำของ 
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

เป็นควำมผิดฐำน ทุจริต
ต่อหน้ำท่ี  จ ำคุกไม่ เกิน 
สำมปี หรือปรับไม่ เกิน 
หกหมื่นบำท หรือท้ังจ ำ
ท้ังปรับ 

๒. ประมวลจริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ผิดวินัย 
๓. วินัยข้ำรำชกำรพลเรือนตำม พ.ร.บ.

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 ปลดออก/ไล่ออก 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ดังนี ้
 มำตรกำรท่ี ๑  กำรสร้ำงพื้นฐำนองค์ควำมรู้ โดยกำรแจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เรื่องมำตรกำรใช้รถรำชกำรคือ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓  และระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ 
กำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำง และรถรับรอง พ. ศ. ๒๕๒๖ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรกำรกำร
เบิกเงินค่ำตอบแทนฉบับท่ี ๑  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน แนบท้ำยข้อบังคับ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับท่ี ๑๑-๑๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรพ. ศ. ๒๕๕๐ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง
กับมำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ คือ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕ แจ้งเวียน
พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑  และกฎหมำยเกี่ยวกับบทก ำหนดโทษของกำรทุจริต 



 มำตรกำรท่ี ๒  กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ โดยกำรจัดอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจำก กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นกระบวนกำรท่ีมีระเบียบ กฎหมำย 
มำเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และในบำงขั้นตอนอำจเป็นช่องทำงให้มีกำรทุจริตได้ ดังนั้น ถ้ำเจ้ำหน้ำท่ีผู้เกี่ยวข้อง
กับขบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมรู้ในระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะท ำให้มีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย โปร่งใส ลดควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเพิ่มมำกขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.บุคลำกรยึดติดกับกำรท ำงำนในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ของกำรมีระเบียบ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนเพิ่มมำกขึ้น 
 ๒.กระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม พ.ร.บ. หรือกำรใช้โปรแกรม eGP มีขั้นตอนยุ่งยำก
ซับซ้อน บุคลำกรไม่สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงครอบคลุมท้ังหมด  
          ๓. บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในระเบียบ กฎหมำยท่ีเกี่ยว ตำมมำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร 
กำรเบิก-จ่ำยค่ำตอบแทน กำรเบิกจ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรเดินทำงไปรำชกำร และกำรจัดพัสดุ ซึ่งมีระเบียบท่ี
ถือใช้ และหนังสือส่ังกำร หลำยฉบับ ไม่สำมำรถท่ีจะเรียนรู้หรือจ ำได้หมด ท ำให้เกิดควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตได้
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
 จัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ โดยจัดมำตรกำรกำรสร้ำงพื้นฐำนองค์
ควำมรู้ในด้ำนระเบียบกฎหมำยไว้เป็นมำตรกำรต่อเนื่อง เพื่อให้มีกำรด ำเนินงำน ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
  
    

            
   

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

        ๒๖ ธันวำคม  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๒๖  ธันวำคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียง ๔ ด้ำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ด้ำนกำรใช้รถ
รำชกำร  ด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียง ๔ ด้ำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ด้ำนกำรใช้รถรำชกำร  
ด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
(นายไพทูร          ศิลปศร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  วันท่ี...๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 



 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่ง
กระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๘๓๑  วันท่ี  ๒๖  ธันวำคม   ๒๕๖๒. 
เร่ือง คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต ๔ ด้ำน 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน. 
 
 ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรป้องกันกำรับสินบน นั้น 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต
และกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ตำมมำตรกำร ๔ ด้ำน ดังนี้ ด้ำนกำรใช้รถรำชกำร  ด้ำนกำรเบิก
ค่ำตอบแทน ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ  เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถือปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอเผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำร
ป้องกันควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ตำมมำตรกำร ๔ ด้ำน ผ่ำนเว็ปไซด์
โรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com  และส ำเนำเอกสำรแจกให้โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด จ ำนวน ๙ แห่ง ถือปฏิบัติ ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่และติดประกำศต่อไป 

 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

- อนุญาต                                              

 

 
      (นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน  
   สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

๒๖  ธันวำคม   ๒๕๖๒ 
 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๓๒    วันท่ี ๒๖ .ธันวำคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง ส่งคู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต ๔ ด้ำน 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 
 
 ตำม แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรป้องกันกำรับสินบน นั้น 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต
และกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ตำมมำตรกำร ๔ ด้ำน ดังนี้ ด้ำนกำรใช้รถรำชกำร  ด้ำนกำรเบิก
ค่ำตอบแทน ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถือปฏิบัติ
ตำมมำตรกำร 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอส่งส ำเนำเอกสำร คู่มือกำรปฏิบัติงำน
มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต ๔ ด้ำน ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่งทรำบและปฏิบัติ
ตำม รำยละเอียดตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


