
คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง ๔ ด้าน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 โรงพยาบาลแก่งกระจาน  
คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ 
๑.มาตรการการใช้รถราชการ 
  โรงพยาบาลแก่งกระจาน เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น รถราชการของส านักงาน
โรงพยาบาลทุกคันจึงเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีรถประจ าต าแหน่ง สืบเนื่องจากการกระท าความผิดวินัย ท่ีมีมูลมาจากการใช้
รถราชการท่ีผิดระเบียบเป็นข่าวแพร่หลายในทุกช่องทางการส่ือสาร และหรือเป็นตัวอย่างการกระท าผิดวินัยของทุกส่วน
ราชการ จึงได้มีการก าหนดมาตรการในเรื่องดังกล่าวเป็นแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการ
ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งมาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในครั้งนี้มุ่งเน้นในเร่องการใช้รถให้ถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากการใช้รถราชการอาจเป็นมูลเหตุ
ของการทุจริตเงินค่าน้ ามันของราชการได้ในการปฏิบัติของบุคลากรของงานยานพาหนะ ถือว่ามีความส าคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นการดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าท่ีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้
พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ส่ิงท่ีบุคลากรควรปฏิบัติจะต้องค านึง คือ ความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ส่ิงท่ีบุคลากร
ควรปฏิบัติจะต้องค านึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นจะต้องมีแนวทางใน
การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
  คู่มือหลักการปฏิบัติในการใช้รถราชการ งานธุรการและบริหารยานพาหนะ กลุ่มงานบริการท่ัวไป
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้รวบรวมคุณสมบัติ การบ ารุงรักษา การให้บริการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคนท้ังท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีใหม่และท า
หน้าท่ีอยู่แล้ว จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัยการตรงต่อเวลา  และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นส าคัญ 
๑.วัตถุประสงค์(objective) 
  เพื่อควบคุมกระบวนงานยานพาหนะ โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
๒.ขอบเขต(Scope) 
  - ให้บริการงานยานพาหนะปฏิบัติงานราชการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และรับส่งบุคลากรในการติดต่อราชการ ประชุม สัมมนาท้ังในและนอกเวลาราชการ ให้บริการงานยานพาหนะ รับส่งท้ังในเขต 
กทม./ปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด 
๓.ค าจ ากัดความ(Definition) 
   ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ราชการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ท่ีมีไว้จัดให้บริการแก่
ผู้ป่วยและบุคลากร 
๔.ความรับผิดชอบ(Reponsibilities) 
  - โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
  - สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  -บุคลากรทุกคน 



 
๕.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure) 
 ๕.๑ การขอใช้บริการ 
  -ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓.) เสนอผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจลงนาม 
อนุมัติตามระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ 
           -กรณีท่ีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท าบันทึกเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติ 
 ๕.๒ การใหบ้ริการ 
  -เจ้าหน้าท่ีขับรถรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ๓) ท่ีได้รับการอนุมัติในการเดินทาง 
  -เตรียมพร้อมให้บริการ 
  -รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังท่ีหมายตามท่ีระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ๓) 
  -น ารถกลับมาท่ีจอด 
  -บันทึกการใช้รถยนต์ 
 ๕.๓ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
  -เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขับรถท าความสะอาดรถยนต์ตามก าหนด 
  -เจ้าหน้าท่ีน ารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางท่ีก าหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบ ารุงแจ้งให้ผู้มี
อานาจลงนามรับทราบ 
  -พิจารณาและเปล่ียนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางท่ีก าหนดตามสภาพความเป็นจริงของยางในขณะนั้น 
  -จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง 
๖.เอกสารอ้างอิง(Reference Document) 
  -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๘ 
  -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗.แบบฟอร์มที่ใช้(Form) 
  -ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
  -บันทึกการใช้รถ 
  -รายงานการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ 
  -ใบเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทางการพิเศษ 
๘.เอกสารบันทึก(Record) 

ช่ือเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
๑.บันทึกการใช้รถ พนักงานธุรการและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับอบหมาย 
งานบริหารท่ัวไป อย่างน้อย 3 ป ี เรียงตามวัน เดือน ป ี

๒.ใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

พนักงานธุรการและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับอบหมาย 

งานบริหารท่ัวไป อย่างน้อย 3 ป ี เรียงตามวัน เดือน ป ี

๓.รายละเอียดการ
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเช่ือ
เพลิง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ งานพัสดุฯ กลุ่ม
งานบริหารท่ัวไป 

อย่างน้อย 3 ป ี เรียงตามวัน เดือน ป ี

๔.รายะเอียดการ
ซ่อมบ ารุง 

งานธุรการและเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ 

งานพัสดุฯ กลุ่ม
งานบริหารท่ัวไป 

อย่างน้อย ๕ ปี เรียงตามวัน เดือนป ี



๒.มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
  การเบิกค่าตอบแทนท่ีเส่ียงต่อการทุจริตมากท่ีสุด คือ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานได้มีการเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวจากหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ 
  ๑.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กันหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔(ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ.
๒๕๕๒ 
  ๒.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับท่ี๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๙ 
  ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
โดยหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ ฉบับท่ี๕ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มี
เจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการในลักษณะท่ีเป็นเวรหรือเป็นผลัด ดังนั้น 
กลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และกลุ่มอื่นท่ีต้องปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป็นเวรหรือเป็นผลัดเอกสารท่ีประกอบการ
เบิกจ่าย มีดังนี้ 
  ๑.ค าส่ังอนุมัติให้ข้ึนปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
  ๒.ใบลงเวลาการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
  ๓.ตารางใบรายงานผลการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
  หลักเกณฑ์ข้อบังคับฉบับท่ี ๑๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มีเจตนารมณ์ เพื่อ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการในลักษณะท่ีให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนหรือร่วมบริการ
ผู้ป่วย จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามกลุ่มวิชาชีพ สหวิชาชีพ และกลุ่มสนับสนุน (Back office) ดังนั้น กลุ่มบุคคลมีสิทธิเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และกลุ่มอื่นท่ีต้องปฏิบัติงานในลักษณะท่ีให้บริการ สนับสนุนหรือร่วมบริการผู้ป่วย ด้าน
การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เอกสารท่ีประกอบการเบิก ดังนี้ 
  ๑.ใบค าขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.๑๑ ในแต่ละเดือนของผู้ขอเบิก 
  ๒.แบบตรวจสอบวันท าการครบ ๑๕ วันท าการ ของผู้ปฏิบัติงานท่ีขอเบิก 
  ๓.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน 
  ส าหรับการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอก
เวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอ านาจอนุมัติให้ข้าราชการอยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาได้ตามปกติได้ตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 
ท้ังนี้ ให้มีผู้ควบคุมดูแลการลงเวลาและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน  
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ๑.ข้าราชการและลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพียงครั้งเดียวใน ๑ วัน 
  ๒.ข้าราชการและลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลา เดียวกันต้องอยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการปกติไม่ได้ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่องดเบิกเงินค่าตอบแทนอื่น 
  ๓.หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดหรือ
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 



  ๔.การจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน 

เอกสารการเบิกจ่ายมีดังนี้ 
   ๑. รายละเอียดขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

๒. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๓. รายช่ือข้าราชการและลูกจ้างพร้อมลายเซ็นช่ือและการลงเวลามาและเวลากลับของการอยู่ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ท่ีเส่ียงต่อการทุจริตมากท่ีสุด คือ การจัดอบรม
เป็นเท็จ เป็นต้นว่า ก าหนดเวลาคลาดเคล่ือน รูปแบบการอบรมเป็นเท็จ และอีกแบบคือ การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวเป็นการทุจริต โดยมีความผิดท้ังทางวินัย ละเมิด และอาญา โดยแผนท่ีก าหนดเพื่อป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ในปีงบประมาณพ. ศ.๒๕๖๒  คือ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ให้บุคลากร
ทราบ ดังนี้ 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ ๒๕๕๕ โดยมีเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ข้อ ๘  โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  
  ให้ส่วนราชการท่ีจัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 
  (๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม 
  (๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
  (๔) ค่าประกาศนียบัตร 
  (๕) ค่าถ่ายเอกสาร ถ้าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ฃ 
  (๖) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
  (๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการฝึกอบรม 
  (๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  (๑๐) ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
  (๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  (๑๓) ค่าอาหาร 
  (๑๔) ค่าเช่าท่ีพัก 
  (๑๕) ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายตาม (๑) 
  ข้อ ๑๐ บุคคลท่ีจะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่ 
  (๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ  
  (๒) เจ้าหน้าท่ี 
  (๓) วิทยากร 
  (๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (๕) ผู้สังเกตการณ์ 
 
 
 



๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
            การจัดหาพัสดุ เป็นมาตรการท่ีเส่ียงต่อการทุจริตมากท่ีสุด เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของงาน
หลายฝ่าย หลายขั้นตอน ซึ่งความเส่ียงต่อการทุจริตทุกขั้นตอน และบางขั้นตอนเป็นการทุจริตท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหาก
ไม่พิจารณา พิเคราะห์ การกระท าให้ถี่ถ้วน จะไม่อาจทราบได้ว่า มีการทุจริตแอบแฝงอยู่ ซึ่งมีค าท่ีเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” ในบางกรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งเส่ียง
ในการเป็นเครื่องทอของการทุจริตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดอบรม
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท้ัง หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน และหัวหน้าเจ้าหน้า ท่ี ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ไม่
ทุจริต 
         ในการบริหารงานพัสดุ นั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และมีหนังสือส่ังการ ควบคุมก ากับ การด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ตามมาตรการ กลไก และวางระบบการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อ
จัดจ้าง อยู่ต่อเนื่อง โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๕. บทก าหนดโทษเก่ียวกับการทุจริต 
        ส่ิงท่ีควรมุ่งเน้นในมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประการท่ีส าคัญ คือ การได้รับรู้บทก าหนดโทษ
ของการทุจริต เพื่อสร้างจิตส านึกว่าการทุจริตเป็นการกระท าผิดอย่างร้ายแรง 
 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) มาตรา 
๑๐ มาตรา ๑๐๓ 

เ จ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ง
และการกระท าของคู่สมรสให้ถือ
เป็นการกระท าของ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 

เป็นความผิดฐาน ทุจริตต่อ
หน้าท่ี จ าคุกไม่เกิน สามปี 
หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

๒. ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผิดวินัย 
๓. วิ นั ยข้ าร าชการพลเรื อนตาม พ .ร .บ .

ข้าราชการพลเรือน 
 ปลดออก/ไล่ออก 

 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้ 
  มาตรการท่ี ๑  การสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ โดยการแจ้งเวียนระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องมาตรการใช้รถราชการคือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ. ศ. 
๒๕๒๓  และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 
และรถรับรอง พ. ศ. ๒๕๒๖ แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการการเบิกเงินค่าตอบแทนฉบับท่ี ๑  หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ .๒๕๔๔  ฉบับท่ี ๕  พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับท่ี ๑๑-๑๒  พ. ศ. 
๒๕๕๙  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพ. ศ. ๒๕๕๐ แจ้งเวียน
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา คือ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓  )  พ.ศ ๒๕๕๕ 
แจ้งเวียนพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑  และกฎหมายเกี่ยวกับบทก าหนดโทษของการทุจริต 



 มาตรการท่ี ๒  การส่งเสริมองค์ความรู้ โดยการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบ กฎหมาย มาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และในบาง
ขั้นตอนอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตได้ ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ในระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจะท าให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ลดความเส่ียงต่อการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
  
ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑.บุคลากรยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง ของการมีระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างานเพิ่มมากขึ้น 
  ๒.กระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. หรือการใช้โปรแกรม eGP มีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้อน 
บุคลากรไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมท้ังหมด  
            ๓. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยว ตามมาตรการการใช้รถราชการ การเบิก-
จ่ายค่าตอบแทน การเบิกจ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และการจัดพัสดุ ซึ่งมีระเบียบท่ีถือใช้ และหนังสือส่ังการ 
หลายฉบับ ไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้หรือจ าได้หมด ท าให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริตได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
  จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ โดยจัดมาตรการการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้
ในด้านระเบียบกฎหมายไว้เป็นมาตรการต่อเนื่อง เพื่อให้มีการด าเนินงาน ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

  
    

             
 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


