
คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง ๔ ด้าน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตราการการจัดท าโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ 
๑.มาตรการการใช้รถราชการ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น รถรำชกำรของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกคันจึงเป็นรถยนต์ส่วนกลำง ไม่มีรถประจ ำ
ต ำแหน่ง สืบเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดวินัย ที่มีมูลมำจำกกำรใช้รถรำชกำรที่ผิดระเบียบเป็นข่ำวแพร่หลำยในทุกช่องทำง
กำรสื่อสำร และหรือเป็นตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดวินัยของทุกส่วนรำชกำร จึงได้มีกำรก ำหนดมำตรำกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็น
แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีกำรปฏิบัติงำนในเรื่องดังกล่ำวให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งมำตรำกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในครั้งนี้มุ่งเน้นในเร่องกำรใช้
รถให้ถูกต้องตำมระเบียบ เนื่องจำกกำรใช้รถรำชกำรอำจเป็นมูลเหตุของกำรทุจริตเงินค่ำน้ ำมันของรำชกำรได้ในกำรปฏิบัติของ
บุคลำกรของงำนยำนพำหนะ ถือว่ำมีควำมส ำคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรดูแลรักษำ กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรเตรียมควำม
พร้อมของบุคลำกรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมของรถให้พร้อมใช้งำนและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ สิ่งที่บุคลำกร
ควรปฏิบัติจะต้องค ำนึง คือ ควำมปลอดภัยอยู่ตลอดเวลำ สิ่งที่บุคลำกรควรปฏิบัติจะต้องค ำนึงถึง คือ ควำมปลอดภัยของ
ผู้โดยสำรและกำรบริกำรที่มีคุณภำพ จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นจะต้องมีแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักกำรในกำรปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทำงเดียวกัน 
 คู่มือหลักกำรปฏิบัติในกำรใช้รถรำชกำร งำนธุรกำรและบริหำรยำนพำหนะ กลุ่มงำนบริกำรทั่วไปส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้รวบรวมคุณสมบัติ กำรบ ำรุงรักษำ กำรให้บริกำร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมไปถึง
กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ยำนพำหนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรงำนยำนพำหนะทุกคนทั้งที่เข้ำมำปฏิบัติ
หน้ำที่ใหม่และท ำหน้ำที่อยู่แล้ว จะได้มีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงควำมปลอดภัยกำรตรงต่อเวลำ  และผู้รับบริกำรพึง
พอใจเป็นส ำคัญ 
๑.วัตถุประสงค์(objective) 
 เพ่ือควบคุมกระบวนงำนยำนพำหนะ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
๒.ขอบเขต(Scope) 
 - ให้บริกำรงำนยำนพำหนะปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนรักษำพยำบำล ส่งเสริม ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และ
รับส่งบุคลำกรในกำรติดต่อรำชกำร ประชุม สัมมนำทั้งในและนอกเวลำรำชกำร ให้บริกำรงำนยำนพำหนะ รับส่งทั้งในเขต 
กทม./ปริมณฑล รวมทั้งต่ำงจังหวัด 
๓.ค าจ ากัดความ(Definition) 
 ยำนพำหนะ หมำยถึง รถยนต์รำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ที่มีไว้จัดให้บริกำรแก่ผู้ป่วยและบุคลำกร 
๔.ความรับผิดชอบ(Reponsibilities) 
 - สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 - ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
 -บุคลำกรทุกคน 



๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure) 
 ๕.๑ กำรขอใช้บริกำร 
  -ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง (แบบ๓.) เสนอผู้อ ำนวยกำรหรือผู้มีอ ำนำจลงนำม 
อนุมัติตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถยนต์รำชกำร พ.ศ.๒๕๔๕ 
           -กรณีท่ีต้องเดินทำงไปต่ำงจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท ำบันทึกเสนอนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดหรือผู้มี
อ ำนำจลงนำมอนุมัติ 
 ๕.๒ กำรใหบ้ริกำร 
  -เจ้ำหน้ำทีข่ับรถรับใบขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง(แบบ๓) ที่ได้รับกำรอนุมัติในกำรเดินทำง 
  -เตรียมพร้อมให้บริกำร 
  -รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังที่หมำยตำมที่ระบุในใบอนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง(แบบ๓) 
  -น ำรถกลับมำที่จอด 
  -บันทึกกำรใช้รถยนต์ 
 ๕.๓ กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
  -เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบขับรถท ำควำมสะอำดรถยนต์ตำมก ำหนด 
  -เจ้ำหน้ำทีน่ ำรถยนต์เข้ำตรวจสภำพเมื่อถึงระยะทำงที่ก ำหนด โดยเขียนรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุงแจ้งให้ผู้มี
อำนำจลงนำมรับทรำบ 
  -พิจำรณำและเปลี่ยนยำงเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทำงท่ีก ำหนดตำมสภำพควำมเป็นจริงของยำงในขณะนั้น 
  -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 ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รำชกำร 
 -ใบเบิกค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงกำรพิเศษ 
๘.เอกสารบันทึก(Record) 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
๑.บันทึกกำรใช้รถ พนักงำนธุรกำรและ

เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับอบหมำย 
งำนบริหำรทั่วไป อย่ำงน้อย 3 ปี เรียงตำมวัน เดือน ปี 

๒.ใบขออนุญำตใช้
รถยนต์ส่วนกลำง 

พนักงำนธุรกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับอบหมำย 

งำนบริหำรทั่วไป อย่ำงน้อย 3 ปี เรียงตำมวัน เดือน ปี 

๓.รำยละเอียดกำร
เบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื่อ
เพลิง 

เจ้ำหน้ำทีพั่สดุ งำนพัสดุฯ กลุ่ม
งำนบริหำรทั่วไป 

อย่ำงน้อย 3 ปี เรียงตำมวัน เดือน ปี 

๔.รำยะเอียดกำร
ซ่อมบ ำรุง 

งำนธุรกำรและเจ้ำหน้ำที่
พัสดุ 

งำนพัสดุฯ กลุ่ม
งำนบริหำรทั่วไป 

อย่ำงน้อย ๕ ปี เรียงตำมวัน เดือนปี 

 



๒.มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
 กำรเบิกค่ำตอบแทนที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตมำกท่ีสุด คือ กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ซึ่ง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนได้มีกำรเบิกค่ำตอบแทนดังกล่ำวจำกหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมำย ๒ ฉบับ คือ 
 ๑.หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน แนบท้ำยข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้กันหน่วยบริกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๔๔(ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒.หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน แนบท้ำยข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที๑่๑) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๓.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๐ 
 โดยหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ ฉบับที่๕ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ มีเจตนำรมณ์เพ่ือกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรในลักษณะที่เป็นเวรหรือเป็น
ผลัด ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิเบิกเงินค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวคือ ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มแพทย์ เภสัชกร พยำบำล 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และกลุ่มอ่ืนที่ต้องปฏิบัติงำนในลักษณะที่เป็นเวรหรือเป็นผลัดเอกสำรที่
ประกอบกำรเบิกจ่ำย มีดังนี้ 
 ๑.ค ำสั่งอนุมัติให้ขึ้นปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร 
 ๒.ใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร 
 ๓.ตำรำงใบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร 
 หลักเกณฑ์ข้อบังคับฉบับที่ ๑๑ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ มีเจตนำรมณ์ เพ่ือกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรในลักษณะที่ให้บริกำรผู้ป่วย สนับสนุนหรือร่วมบริกำรผู้ป่วย จ่ำยใน
ลักษณะเหมำจ่ำยตำมกลุ่มวิชำชีพ สหวิชำชีพ และกลุ่มสนับสนุน (Back office) ดังนั้น กลุ่มบุคคลมีสิทธิเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว คือ ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข เจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข และกลุ่มอ่ืนที่ต้องปฏิบัติงำนในลักษณะที่ให้บริกำร สนับสนุนหรือร่วมบริกำรผู้ป่วย ด้ำนกำรรักษำ 
ส่งเสริม ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เอกสำรที่ประกอบกำรเบิก ดังนี้ 
 ๑.ใบค ำขอเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ฉ.๑๑ ในแต่ละเดือนของผู้ขอเบิก 
 ๒.แบบตรวจสอบวันท ำกำรครบ ๑๕ วันท ำกำร ของผู้ปฏิบัติงำนที่ขอเบิก 
 ๓.บันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำเดือน 
 ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
พ.ศ.๒๕๕๐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยส ำหรับรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ว่ำรำชกำร
จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยส ำหรับรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีอ ำนำจอนุมัติให้ข้ำรำชกำรอยู่ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำได้
ตำมปกติได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรและควำมเหมำะสมของผู้ปฏิบัติงำนเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้มีผู้
ควบคุมดูแลกำรลงเวลำและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด และให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน  
 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
 ๑.ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำเพียงครั้งเดียวใน ๑ วัน 
 ๒.ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงได้รับค่ำตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลำ เดียวกันต้องอยู่ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำ
รำชกำรปกติไม่ได้ จะเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้เมื่องดเบิกเงินค่ำตอบแทนอ่ืน 
 ๓.หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้เป็นไปตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดหรือตำมท่ี
ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง 
 ๔.กำรจ่ำยเงินกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร นอกเหนือจำกระเบียบนี้ ให้ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง
ก่อน 



เอกสำรกำรเบิกจ่ำยมีดังนี้ 
  ๑. รำยละเอียดขออนุมัติเบิกค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

๒. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
๓. รำยชื่อข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงพร้อมลำยเซ็นชื่อและกำรลงเวลำมำและเวลำกลับของกำรอยู่ปฏิบัติงำนนอกเวลำ

รำชกำร 
๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ ที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตมำกท่ีสุด คือ กำรจัดอบรมเป็นเท็จ 
เป็นต้นว่ำ ก ำหนดเวลำคลำดเคลื่อน รูปแบบกำรอบรมเป็นเท็จ และอีกแบบคือ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเป็นเท็จ ซึ่งกำรกระท ำ
ดังกล่ำวเป็นกำรทุจริต โดยมีควำมผิดทั้งทำงวินัย ละเมิด และอำญำ โดยแผนที่ก ำหนดเพ่ือป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต 
ในปีงบประมำณพ. ศ.๒๕๖๒  คือ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดวินัย ให้บุคลำกรทรำบ 
ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ ๒๕๕๕ โดยมีเนื้อหำที่เป็นสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 ข้อ ๘  โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำรจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร เพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้  
 ให้ส่วนรำชกำรที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม 
 (๒) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด - ปิดกำรฝึกอบรม 
 (๓) ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
 (๔) ค่ำประกำศนียบัตร 
 (๕) ค่ำถ่ำยเอกสำร ถ้ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ฃ 
 (๖) ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 (๗) ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร 
 (๘) ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆในกำรฝึกอบรม 
 (๙) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (๑๐) ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 (๑๑) ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน 
 (๑๒) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
 (๑๓) ค่ำอำหำร 
 (๑๔) ค่ำเช่ำที่พัก 
 (๑๕) ค่ำยำนพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยตำม (๑) 
 ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบนี้ได้แก่ 
 (๑) ประธำนในพิธีเปิดหรือพิธีปิดกำรฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ  
 (๒) เจ้ำหน้ำที่ 
 (๓) วิทยำกร 
 (๔) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 (๕) ผู้สังเกตกำรณ์ 
 
 
 
 
 



๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
          กำรจัดหำพัสดุ เป็นมำตรกำรที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตมำกที่สุด เนื่องจำกมีผู้เกี่ยวข้องกับควำมส ำเร็จของงำนหลำยฝ่ำย 
หลำยขั้นตอน ซึ่งควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตทุกขั้นตอน และบำงขั้นตอนเป็นกำรทุจริตที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งหำกไม่พิจำรณำ 
พิเครำะห์ กำรกระท ำให้ถี่ถ้วน จะไม่อำจทรำบได้ว่ำ มีกำรทุจริตแอบแฝงอยู่ ซึ่งมีค ำที่เรียกกันอย่ำงคุ้นเคยว่ำ “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” ในบำงกรณีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ไม่มีควำมรู้เรื่องระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน ซึ่งเสี่ยงในกำรเป็น
เครื่องทอของกำรทุจริตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในเรื่องดังกล่ำว จึงได้มีกำรจัดอบรมบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องทั้ง หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ให้ทรำบถึงกระบวนกำรข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส ไม่ทุจริต 
       ในกำรบริหำรงำนพัสดุ นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี และมีหนังสือสั่งกำร ควบคุมก ำกับ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส(ITA) ตำมมำตรกำร กลไก และวำงระบบกำรด ำเนินงำนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อยู่
ต่อเนื่อง โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๕. บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริต 
       สิ่งที่ควรมุ่งเน้นในมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประกำรที่ส ำคัญ คือ กำรได้รับรู้บทก ำหนดโทษของกำร
ทุจริต เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกว่ำกำรทุจริตเป็นกำรกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 
 

ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) มำตรำ 
๑๐ มำตรำ ๑๐๓ 

เจ้ำหน้ำที่ รั ฐ  ที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ประกำศก ำหนดต ำแหน่ง
และกำรกระท ำของคู่สมรสให้ถือ
เป็นกำรกระท ำของ เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ 

เป็นควำมผิดฐำน ทุจริตต่อ
หน้ำที่ จ ำคุกไม่เกิน สำมปี 
หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๒. ประมวลจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ เจ้ำหน้ำที่รัฐ ผิดวินัย 
๓. วินั ยข้ ำ รำชกำรพล เรื อนตำม พ . ร .บ .

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 ปลดออก/ไล่ออก 

 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 
 มำตรกำรที่ ๑  กำรสร้ำงพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้ โดยกำรแจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เรื่องมำตรกำรใช้รถรำชกำรคือ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ. ศ. ๒๕๒๓  และ
ระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำง และรถรับรอง 
พ. ศ. ๒๕๒๖ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนฉบับที่ ๑  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน แนบท้ำยข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน
ให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ .๒๕๔๔  ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๑-๑๒  พ. ศ. ๒๕๕๙  
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรพ. ศ. ๒๕๕๐ แจ้งเวียนระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ คือ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ๓  )  พ.ศ ๒๕๕๕ แจ้งเวียน
พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑  และกฎหมำยเกี่ยวกับบทก ำหนดโทษของกำรทุจริต 
 มำตรกำรที่  ๒  กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ โดยกำรจัดอบรมควำมรู้ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง



ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจำก กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นกระบวนกำรที่มีระเบียบ กฎหมำย มำเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และในบำง
ขั้นตอนอำจเป็นช่องทำงให้มีกำรทุจริตได้ ดังนั้น ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมรู้ในระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะท ำให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย โปร่งใส ลดควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตเพิ่มมำกขึ้น 
 ปัญหำและอุปสรรค 
 ๑.บุคลำกรยึดติดกับกำรท ำงำนในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ของกำรมีระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน 
 ๒.กระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม พ.ร.บ. หรือกำรใช้โปรแกรม eGP มีข้ันตอนยุ่งยำกซับซ้อน บุคลำกร
ไม่สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงครอบคลุมทั้งหมด  
          ๓. บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยว ตำมมำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร กำรเบิก -จ่ำย
ค่ำตอบแทน กำรเบิกจ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรเดินทำงไปรำชกำร และกำรจัดพัสดุ ซึ่งมีระเบียบที่ถือใช้ และหนังสือสั่งกำร 
หลำยฉบับ ไม่สำมำรถท่ีจะเรียนรู้หรือจ ำได้หมด ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค 
 จัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ปีงบประมำณ  ๒๕๖๒ โดยจัดมำตรกำรกำรสร้ำงพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้ในด้ำน
ระเบียบกฎหมำยไว้เป็นมำตรกำรต่อเนื่อง เพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

  
 
     

             
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

        ๑๔ มีนำคม  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อกลุ่มงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๑๔  มีนำคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง ๔ ด้ำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ด้ำนกำรใช้รถ
รำชกำร  ด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง ๔ ด้ำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ด้ำนกำรใช้รถรำชกำร  
ด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ด้ำนกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ ตำมเอกสำรที่แนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 

 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี........เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...........เดือน...มีนาคม...........พ.ศ..๒๕๖๒... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณฏัฐ์         โสภณจริโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...........เดือน.มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 

 

 

 



ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมลูผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบรุ ี

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพรโ่ดยให้มีใจความส าคญั 

ที่มาจากเนื้อหามคีวามยาวไม่เกิน ๒ บรรทดั 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมคีวามกระชับ 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมลูแตล่ะชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซดโ์รงพยาบาลแก่งกระจาน 

www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหต ุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผูไ้ดร้ับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัตริับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลู 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 



ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 

ที ่ พบ ๐๘๓๒/.....................................วันที่  ๑๔   มีนำคม   ๒๕๖๒. 

เรื่อง   คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต ๔ ด้ำน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

                ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรป้องกันกำรับสินบน นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ตำมมำตรกำร ๔ ด้ำน ดังนี้ ด้ำนกำร
ใช้รถรำชกำร  ด้ำนกำรเบิกค่ำตอบแทน ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถือปฏิบัติตำมมำตรกำร 

                   ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอเผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต
และกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ตำมมำตรกำร ๔ ด้ำน ผ่ำนเว็ปไซด์โรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-
hotpital.com  และส ำเนำเอกสำรแจกให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด จ ำนวน ๙ แห่ง ถือปฏิบัติ ตำมเอกสำรที่แนบมำ 

                  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่และติดประกำศต่อไป 

 

                    (นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
                                เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

                                              

 

 

                                                                   (นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
                                                               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                            รักษำรำชกำรแทน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 



ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 

ที ่ พบ ๐๘๓๒/.....................................วันที่ ๑๙ .มีนำคม   ๒๕๖๒. 

เรื่อง    ส่งคู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต ๔ ด้ำน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

                ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรป้องกันกำรับสินบน นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ตำมมำตรกำร ๔ ด้ำน ดังนี้ ด้ำนกำร
ใช้รถรำชกำร  ด้ำนกำรเบิกค่ำตอบแทน ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม และด้ำนกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถือปฏิบัติตำมมำตรกำร 

                   ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอส่งส ำเนำเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ต่อกำรทุจริต ๔ ด้ำน ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่งทรำบและปฏิบัติตำม รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ 

                  จึงเรียนมำเพ่ืออทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

 

                              (นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
                                                               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                            รักษำรำชกำรแทน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


