บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถนนสื่อสาร มค โทร 0 – 4379-9344
ที่ มค 0232.๑/138
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําป 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอําเภอวาปปทุม ไดจัดประชุมใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม และไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ.วาปปทุม นั้น และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ไดจัด ทํารายงานการวิเ คราะหความเสี่ย ง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน พบวามีความเสี่ยงดังนี้
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกคาตอบแทน และ
(4) การใชรถราชการ
ทั้งนี้ไดดําเนินการวิเคราะหหาแนวปฏิบัติเพื่อแกไข ปองกันและลดความเสี่ยง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายนี้ และขออนุมัติเผยแพรใหบุคลากรสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุมได
ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

(นายยงยุทธ คําอาจ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถนนสื่อสาร มค โทร 0 – 4379-9344
ที่ มค 0232.๑/139
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําป 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทุกแหง
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอําเภอวาปปทุม ไดจัดประชุมใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม และไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ.วาปปทุม นั้น และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ไดจัด ทํารายงานการวิเ คราะหความเสี่ย ง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน พบวามีความเสี่ยงดังนี้
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกคาตอบแทน และ
(4) การใชรถราชการ
ทั้งนี้ไดดําเนินการวิเคราะหหาแนวปฏิบัติเพื่อแกไข ปองกันและลดความเสี่ยง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายนี้ และขออนุมัติเผยแพรใหบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภพตําบลไดทราบ
และถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

.

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ถนนสื่อสาร มค โทร 0 – 4379-9344
ที่ มค 0232.๑/142
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง ขอเผยแพรรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําป 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอําเภอวาปปทุม ไดจัดประชุมใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม และไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ.วาปปทุม นั้น และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ไดจัด ทํารายงานการวิเ คราะหความเสี่ย ง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน พบวามีความเสี่ยงจํานวน 4 เรื่องและไดดําเนินการวิเคราะหหาแนวปฏิบัติเพื่อ
แกไข ปองกันและลดความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายนี้ และขออนุมัติเผยแพรทางเวปไซต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

(นายยงยุทธ คําอาจ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนและแนวปฏิบัติ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ป 2563
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัย
เสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่ง
จะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จึงกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
จํานวน 4 ประเด็นหลัก ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกคาตอบแทน และ
(4) การใชรถราชการ
ตารางวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทบั ซอน
ประเด็น
ปจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค
โอกาส
ผล
ระดับความ
ลําดับ
ความเสี่ยง
(1) การจัดหา การจัดหาพัสดุทไี่ ม
พัสดุ
เปนไปอยางโปรงใส
และประหยัด
งบประมาณของ
ทางราชการ

เพื่อใหการจัดหาพัสดุภาครัฐโดย
การซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน
หรือโดยวิธีอื่นใดใหสอดคลองกับ
ประกาศ ระเบียบหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

5

(2
การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุม และ
สัมมนา

เพื่อใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา ถูกตองไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่
อันมิควรไดโดยชอบตาม
กฎหมาย

4

1. การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงานประชุม
และสัมมนา ใหใช
หองประชุมของ
สสจ. เปนหลัก และ
ถาใชเอกชนตองให
เหมาะสม และ
ประหยัด
2. ผูเขารวมประชุม/
อบรม ไมได อยูใน
กลุมเปาหมาย

กระทบ

5

เสี่ยง

25
(สูงมาก

ความเสี่ยง

5

20
(สูงมาก

2

1

ประเด็น
ความเสี่ยง
(3) การเบิก
คาตอบแทน

(4)
การใชรถยนต
ราชการ

ปจจัยเสี่ยง
เบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
และในวันหยุด
ราชการ ไมเปนไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

เพื่อใหเบิกคาตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาตอบแทน เจาหนาทีท่ ี่
ปฏิบัติงาน เปนไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันมิควรไดโดยชอบ
ตามกฎหมาย
ผูขอใชรถยนตไม เพื่อใหการใชรถราชการ เปนไป
ปฏิบัติตามระเบียบ ตามระเบียบที่เกี่ยวของและ
ของการใชรถยนต ปองกันการเกิดผลประโยชนทบั
ราชการ
ซอน

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทบั ซอน
โอกาส

3

4

ผล
กระทบ

ระดับความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

4

16
(สูงมาก

3

4

12
(สูง

4

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนไดดังนี้
ลําดับ 1 (สูงมาก = 25
การจัดหาพัสดุ
คะแนน
การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลําดับ 2 (สูงมาก = 20
คะแนน
การใชรถราชการ
ลาดับ 3 (สูงมาก = 16
คะแนน
การเบิกคาตอบแทน
ลําดับ 4 (สูง = 12 คะแนน

สรุปประเด็น
1. มาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได
และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ 4 ประเด็น คือ
(1 การจัดหาพัสดุ
(2 การจัดทาโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3 การเบิกคาตอบแทน
(4 การใชรถราชการ
2. นําประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทํา
กรอบการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรใหบุคลากรในสังกัด และใชเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

คูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการการใชรถราชการ มาตรการการเบิกคาตอบแทน มาตรการ การ
จัดทําโครงการและอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ป 2563
๑.ที่มามาตรการการใชรถราชการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม เปนหนวยงานของรัฐที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น รถราชการ
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ทุกคัน จึงเปนรถยนตสวนกลาง ไมมีรถประจําตําแหนง สืบเนื่องจาก
การกระทําความผิดวินัย ที่มีมูลมาจากการ ใชรถราชการที่ผิดระเบียบ เปนขาวแพรหลายในทุกซองทางการ
สื่อสาร และหรือเปนตัวอยางการกระทําผิดวินัย ของทุกสวนราชการ จึงไดมีการกําหนดมาตรการในเรื่องตังกลาว
เปนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงคใหมีการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวใหถูกตอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งมาตรการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในครั้งนี้มุงเนนในเรื่องการใชรถให ถูกตองตามระเบียบ เนื่องจากการใชรถราชการอาจเปนมูลเหตุของการ
ทุจริตเงินคานํ้ามันของราชการไดในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรของงานยานพาหนะ ถือวามีความสําคัญในระดับ
หนึ่ง ไมวาจะเปนการดูแลรักษา การ ปฏิบัติหนาที่การเตรียมความพรอมของบุคลากรผูปฏิบัติ ตลอดจนการ
เตรียมความพรอมของรถใหพรอมใชงาน และปลอดภัยอยูตลอดเวลา สิ่งที่บุคลากรควรปฏิบัติจะตองคํานึงถึง คือ
ความปลอดภัยของผูโดยสารและการ บริการที่มีคุณภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีแนวทางในการปฏิบัติใหเปน
รูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให เปนไปในแนวทางเดียวกัน
คูมือหลั กการปฏิบั ติในการใชรถราชการ งานธุ รการและบริห ารยานพาหนะ กลุมงานบริหารทั่ วไป
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอวาป ป ทุ ม ได ร วบรวมคุ ณ สมบั ติ การบํ า รุ ง รั ก ษา การให บ ริ ก าร หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ รวมไปถึง กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชยานพาหนะ อันจะเปนประโยชนตอบุคลากรงาน
ยานพาหนะทุกคน ทั้งที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใหมและทําหนาที่อยูแลว จะไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเนนถึง
ความปลอดภัย การ ตรงตอเวลา และผูรับบริการพึงพอใจเปนสําคัญ
๑.วัตถุประสงค(Objectives)
เพื่อควบคุมกระบวนงานยานพาหนะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
๒.ขอบเขต(Scope)
- ใหบริการงานยานพาหนะ รับ-สงตอผูปวย และรับสงบุคลากรในการติดตอราชการ ประชุม สัมมนา
ทั้งในและนอกเวลาราชการ ใหบริการงานยานพาหนะ รับสงทั้งในเขต กทม./ปริมณฑล รวมทั้งตางจังหวัด
๓.คําจํากัดความ (Definition)
ยานพาหนะ หมายถึง รถยนตราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ที่มีไวจัดใหแกบุคลากร
๔.ความรับผิดชอบ(Reponsibilities)
- สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
- ทุกฝายและกลุมงาน
- บุคลากรทุกคน
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
๕.๑ การขอใชบริการ
- ผูขอใชเขียนใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓ เสนอสาธารณสุขอําเภอวาปปทุมหรือผู
มีอํานาจลงนาม อนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ.๒๕๔๕
- กรณี ที่ ต อ งเดิ น ทางไปต า งจั ง หวั ด ผู ฃ อใช ร ถยนต ต อ งทํ า บั น ทึ ก เสนอผู มี อํ า นาจลงนาม
(นายอําเภอวาปปทุม อนุมัติ
- กรณีใชบริการยานพาหนะออกปฏิบัติราชการ ใหเสนอแบบคําขอใชรถยนต ผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
๕.๒ การใหบริการ
- ผูขออนุญาตใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง(แบบ ๓ ที่ไดรับการอนุมัติในการเดินทาง

เตรียมพรอมใหบริการ
- ผูฃอใชรถและขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓
- นํารถกลับมาที่จอด
- บันทึกการใชรถยนต
๕.๓ การบํารุงรักษาและซอมแซม
- ผูขออนุญาตทําความสะอาดรถยนตตามกําหนด
- นํารถยนตเขาตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กําหนด โดยเขียนรายละเอียดการซอมบํารุงแจง
ใหผูมีอํานาจลงนามรับทราบ
- พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งไดในระยะทางที่กําหนดและตามสภาพความเปนจริงของ
ยางในขณะนั้น
- จัดทํารายละเอียดการซอมบํารุง
6.เอกสารอางอิง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๘
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๕
๗.แบบฟอรมที่ใช(Form)
- ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
- บันทึกการใชรถ
- รายงานการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ
- ใบเบิกคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ
๘.เอกสารบันทึก(Record)
-

ชื่อเอกสาร
๑. บันทึกการใชรถ
๒. ใบขออนุญาตใช
รถยนตสวนกลาง
๓. รายละเอียดการ
เบิกจายคานํ้ามัน
เชื้อเพลิง
๔. รายละเอียดการ
เบิกจายคาผานทาง
พิเศษ

ผูรับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

หัวหนางานธุรการ และ งานธุรการฯ กลุม งาน อยางนอย ๓ ป
บริหารทั่วไป
บริหาร
ยานพาหนะ
หัวหนางานธุรการ และ งานธุรการฯ กลุม งาน อยางนอย ๓ ป
บริหารทั่วไป
บริหาร
ยานพาหนะ
เจาหนาที่ งานพัสดุฯ งานพัสดุฯ กลุมงาน อยางนอย ๓ ป
บริหารทั่วไป
งานการเงินและการ
บัญ ชี

๗. รายละเอียดการ ซอม งานธุรการและ
บํารุง
บริหารยานพาหนะ

งานการเงินและการ
บัญชี

อยางนอย ๔ ป

วิธีการจัดเก็บ
เรียงตามวัน
เดือนป
เรียงตามวัน
เดือนป
เรียงตามวัน
เดือนป
เรียงตามวัน เดือน
ป

อยางนอย ๔ ป
งานธุรการและ
บริหารยานพาหนะ

เรียงตามวัน เดือน
ป

๒.ที่มามาตรการการเบิกคาตอบแทน
การเบิกคาตอบแทนที่เสี่ยงตอการทุจริตมากที่สุด คือ การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งสํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอวาปป ทุม ไดมีการเบิกคาตอบแทนดังกลาวจากหลักเกณฑของ
ระเบียบกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ
๑.หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วา ดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕:๕๒
๒.หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒£๔๔ (ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๔๔๙
๓.หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๔๔๙
๔. ระเบี ย บกระทรว งการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๔๔๐
โดยหลักเกณฑของขอบังคับ ฉบับที่ ๔ ไดกําหนดหลักเกณฑไววา การจายเงินคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการ ในลักษณะที่เปนเวรหรือเปนผลัด ตังนั้น กลุมบุคคลที่มีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทนตามหลักเกณฑตัง
กลาว คือ ผูปฏิบัติงานในกลุมแพทย เภสัชกร พยาบาล และกลุมอื่นที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเวรหรือ
เปนผลัด เอกสารที่ประกอบการเบิกจาย มีตังนี้
๑.คําสั่งอนุมัติใหขึ้นปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ
๒.ใบลงเวลาการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ
๓.ตารางใบรายงานผลการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ
หลั ก เกณฑ ข อ บั ง คั บ ฉบั บ ที่ ๑๑ การจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ มี
เจตนารมณ เพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการในลักษณะที่ใหบริการ
ผูป ว ย สนั บ สนุ น หรื อร วมบริ การผู ปว ย จายในลักษณะเหมาจายตามกลุมวิช าชีพ สหวิช าชี พ และกลุม
สนั บสนุน (Back office) ตั งนั้ น กลุมบุคคลที่ มีสิ ทธิเ บิกเงิน คาตอบแทนตามหลักเกณฑตังกลาว คื อ
ผูปฏิบัติงานในกลุมแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และกลุมอื่นที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะที่ใหบริการ
สนับสนุนหรือรวมบริการผูปวย ดานการ รักษา สงเสริม ฟนฟู และคุมครองผูบริโภค เอกสารที่ประกอบการ
เบิก มีดังนี้
๑.ใบคําขอเบิกจายคาตอบแทน ฉ.๑๑ ในแตละเดือนของผูขอเบิก
๒.แบบตรวจสอบวันทําการครบ ๑5 วันทําการ ของผูปฏิบัติงานที่ขอเบิก
๓.บันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายคาตอบประจําเดือน
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.ขาราชการและลูกจางมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพียงครั้งเดียวใน ๑ วัน ๒.
ขาราชการและลูกจางไดรับคาตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันในชวงเวลา เดียวกันที่ตองอยูปฏิบัติ ราชการนอก
เวลาราชการปกติไมได จะเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดเมื่องดเบิกเงิน คาตอบแทนอื่น

๓.หลักฐานการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหเปนไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง
๔.การจายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากระเบียบนี้ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอน
เอกสารประกอบการเบิกจาย ดังนี้
๑.รายละเอียดขออนุมัติเบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒.หลักฐานการจายเงิน
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓.รายซื่อขาราชการและลูกจางพรอมลายเซ็นชื่อและการลงเวลามาและเวลากลับของการอยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
๓.ที่มา มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ที่เสี่ยงตอการทุจริตมากที่สุด คือ การจัด
อบรมเป น เท็ จ เป น ต น ว า กํ าหนดเวลาคลาดเคลื่ อ น รู ป แบบการอบรมเปน เท็ จ และอีก แบบ คือ การเบิ ก
คาใชจายเปนเท็จ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการทุจริต โดยมีความผิดทั้งทางวินัย ละเมิด และอาญา โดยแผนที่
กําหนดเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คือ แจงเวียนระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ และตัวอยางการกระทําผิดวินัย ใหบุคลากรทราบ ตังนี้
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ดว ยคาใชจายในการฝ กอบรม การจั ด งาน และการประชุ มระหว า ง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญ ตังนี้
ขอ ๘ โครงการหรือหลักสู ตรการฝกอบรมที่ สวนราชการจัด หรือจั ดรวมกับหนวยงานอื่น ตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้
ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได ตังตอไปนี้
(๑ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
(๒ คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม
(๓ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
(๔ คาประกาศนียบัตร
(๔ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ (๖ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม (๗ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร (๘
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม (๙
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(๑๐ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
(๑๑ คาของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒ คาสมนาคุณวิทยากร
(๑๓ คาอาหาร
(๑๔ คาเชาที่พัก
(๑๔ คายานพาหนะ คาใชจายตาม (๑
ขอ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑ ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(๒ เจาหนาที่
(๓ วิทยากร

(๔ ผูเขารับการฝกอบรม
(๔ ผูสังเกตการณ
๔.ที่มามาตรการการจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุ เปนมาตรการที่เสี่ยงตอการทุจริตมากที่สุด เนื่องจากมีผูเกี่ยวของกับความสําเร็จของ
งาน หลายฝาย หลายขั้นตอน ซึ่งเสี่ยงตอการทุจริตทุกขั้นตอน และบางขั้นตอนเปนการทําทุจริตที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ซึ่งหากไมพิจารณา พิเคราะห การกระทําใหถี่ถวน จะไมอาจทราบไดวา มีการทุจริตแอบแฝงอยู ซึ่งมี
คําที่เรียกกันอยางคุนเคยวา “ผลประโยชนทับซอน” ในบางกรณี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไมมีความรูเรื่องระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางซัดเจน ซึ่งเสี่ยงในการเปนเครื่องมือของการทุจริตได ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเรื่องดังกลาว จึงไดมีการจัดอบรมเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ให
ทราบถึงขั้นตอน ในการปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความรูใหปฏิบัติงานอยางถูกตอง และ
รูเทาทันการ ทุจริต
เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านด า นพั ส ดุ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มติ ค รม. และมาตรการของ
คณะกรรมการดานบริห ารการพัส ดุภ าครัฐ เกี่ ยวของจํานวนมาก จึงไม อาจกํ าหนดหลักเกณฑเ ฉพาะในการ
ปฏิ บั ติ งานแก บุ คลากรทั่ ว ไปได สํ า นั กงานสาธารณสุข อําเภอวาปป ทุม จึงใชกระบวนการ'ผิกอบบรมใหแ ก
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับ การบริหารพัสดุ เปนระยะและตอเนื่อง เพื่อสรางองคความรูความเขาในในการจัดหา
พัสดุ
๔.บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริต
สิ่ ง ที ่ ค ว ร มุ  ง เ น น ใ น ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต อี ก ห นึ ่ ง ป ร ะ ก า ร
สํา คั ญ คือ การไดรับรูบทกําหนดโทษของการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกวาการทุจริตเปนการกระทําผิดที่รายแรง
ลําดับ
กฎหมาย
๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปราม การ
ทุจริต พ.ศ.๒๔๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓

ผูถูกบังคับใช
บทลงโทษ
เจาหนาที่รัฐ ที่
เปนความผิดฐาน ทุจริต
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตอหนาที่ จําคุกไมเกิน
ประกาศกําหนดตําแหนง สาม ป ห รือปรับ ไมเ กิ น
และการกระทําของคู สมรส หกหมื่นบาทหรือ ทั้งจํา
ใหถือวาเปนการ กระทําของ ทั้งปรับ
เจาหนาที่ของ รัฐ

๒

ประมวล จริ ย ธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐ
เจาหนาที่ของรัฐ

ผิดวินัย

๓

วินัยขาราซการพลเรือน ตาม
พรบ.ขาราชการ พลเรือน

ปลดออก ไลออก

การดําเนินการตามแผนไดดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไวโดยมี ๒ มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ ๑ การสรางพื้นฐานองคความรู โดยการแจงเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนการแจงเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการการใชรถราชการ คือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ แจงเวียนระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ ยวของกับมาตรการการเบิกคาตอบแทนฉบับ ที่ ๑ หลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขการจ ายเงิ น
คาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๑-๑๒ พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ พ.ศ.๒๕๕๐ แจง
เวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประขุม และสัมมนา คื อ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประขุมระหวางประเทศ (ฉบับที่
๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ แจงเวียนพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎหมายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษ
ของการทุจริต
มาตรการที่ ๒ การเสริมสรางองคความรู โดยการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการดําเนินการจัดชื้อจัดจาง
เนื่องจาก การจัดชื้อจัดจางเปนกระบวนการที่มีระเบียบ กฎหมาย มาเกี่ยวของในทุกขั้นตอน และในบางขั้นตอน
อาจเปนซองทางใหมีการทุจริตได ตังนั้น ถาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับขบวนการจัดชื้อจัดจางมีความรูในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดชื้อจัดจาง จะทําใหมีการจัดชื้อจัดจางอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย โปรงใส
ลดความเสี่ยงตอการทุจริตเพิ่มมากขึ้น ปญหาและอุปสรรค
๑.บุ ค ลากรยึด ติ ด กั บ การทํ า งานในรู ป แบบเดิ ม ๆ ไม ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ของการมี ร ะเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางานเพิ่มมากขึ้น
๒.การจัดหาวิทยากรที่มีความรูและความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเปนเรื่องที่ยาก
แนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรค
ในแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดจัดใหมาตรการการสรางพื้นฐานองค
ความรู ในดานระเบียบกฎหมายไวเปนมาตรการตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2563
สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วัน/เดือน/ป

7 มีนาคม พ.ศ.2563
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ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นางสุดารัตน โคตรสีเขียว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

ผูรับผิดชอบนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายยงยุทธ คําอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

