
           คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  มาตรการปองกันความเสี่ยง 4 ดาน 

        ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 
                   จัดทําโดย 

          โรงพยาบาลนาบอน กลุมงานบริหารท่ัวไป 



 
การดําเนินการตามแผนไดดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไวโดยมี 2 มาตรการ ดังน้ี 

มาตรการที่ 1 การสรางพื้นฐานองคความรู โดยการแจงเวียนระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับ
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนการแจงเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการ         
ใชรถราชการ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และระเบียบสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2526 แจงเวียนระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับมาตรการเบิกคาตอบแทน ฉบับที่ 1 หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 
ฉบับที่ 11-12 พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ.2550 แจงเวียนระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา คือ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่3)  พ.ศ.2555 แจงเวียนพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ
กฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษของการทุจริต 

มาตรการที่ 2 การเสริมสรางองคความรู โดยการสงบุคลากรที่รับผิดชอบงานอบรมใหมีความรู
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดซอจัดจาง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการท่ีมีระเบียบ กฎหมาย        
มาเก่ียวของในทุกขั้นตอน และในบางขั้นตอนอาจเปนชองทางใหมีการทุจริตได ดังนี้ ถาเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
กับกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีความรูในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง จะทําใหมีการจัดซื้อ
จัดจางอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย โปรงใส ลดความเสี่ยงในการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น 

ปญหาและอปุสรรค 

 1. บุคลากรยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิม ๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น 

 2. วิทยากรในทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถในการมาสนับสนุนการอบรมเปนเรื่องยาก 

แนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรค 

 แผนปองกันและปราบปรามทุจริต ปงบประมาณ 2562 ไดจัดมาตรการการสรางพื้นฐานองคความรู
ดานระเบียบกฎหมายไวเปนมาตรการตอเนื่อง เพื่อใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

       กลุมงานบริหารทั่วไป 
       โรงพยาบาลนาบอน 

        



คูมือการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรการการใชรถราชการ มาตรการการเบิกคาตอบแทน มาตรการการจดัทําโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และมาตรการจัดหาพัสดุ 

 

1. ที่มามาตรการการใชรถราชการ 

 รถราชการของโรงพยาบาลนาบอน เปนรถสวนกลาง ไมมีรถประจําตําแหนง จึงไดกําหนดมาตรการ
การใชรถราชการเปนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงคใหมีการปฏิบัติงานถูกตอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และเพื่อมิใหเกิดการกระทําผิดวินัยที่มีมูลจาก
การใชรถราชการผิดระเบียบตามที่เปนขาวแพรหลายอยูในสื่อตาง ๆ  มาตรการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในครั้งนี้ มุงเนนการใชรถราชการถูกตองตามระเบียบ เนื่องจากการใชรถราชการอาจเปนมูลเหตุของ
การทุจริตเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงของราชการได การปฏิบัติงานของบุคลากรของงานยานพาหนะ ถือวามี
ความสําคัญระดับหนึ่ง ไมวาจะเปนการบํารุงรักษา การเตรียมความพรอมของรถและพนักงานขับรถ       
ความปลอดภัย สิ่งที่พนักงานขับรถตองคํานึงถึง คือ ความปลอดภัยของผูโดยสารและการบริการที่มีคุณภาพ 
เปนสิ่งจําเปน ที่จะตองมีแนวทางในการปฏิบัติใหเปนรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 คูมือหลักการปฏิบัติในการใชรถราชการ งานธุรการและบริหารยานพาหนะ กลุมงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลนาบอน ไดรวบรวมคุณสมบัติ การบํารุงรักษา การใหบริการ หนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใชยานพานะ อันเปนประโยชนตอพนักงานขับรถทุกคนทั้งท่ีเขามา
ปฏิบัติงานใหมและทําหนาท่ีอยูแลวจะไดมีความเขาใจมากข้ึน โดยเนนความปลอดภัย ความพรอมใช การตรง
ตอเวลา และผูรับบริการพึงพอใจเปนสําคัญ 

1. วัตถุประสงค (Objecttives) 

 เพื่อควบคุมกระบวนงานยานพาหนะ 

2. ขอบเขต (Scope) 

 ใหบริการยานพาหนะ รับ-สงตอผูปวย และรับ-สงบุคลากรในการติดตอราชการ ประชุม สัมมนาใน
และตางจังหวัด ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 

3. คําจํากัดความ (Difinition) 

 ยานพาหนะ หมายถึง รถราชการของโรงพยาบาลนาบอน ที่จัดไวบริการแกผูปวยและบุคลากร 

4. ความรบัผิดชอบ (Reponsibilities) 

 - ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาบอน 

 - ทุกงานและทกุกลุมงาน 

 - บุคลากรทุกคน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

 5.1 การขอใชบริการ 

  - ผูขอใชเขียนใบอนุญาตใชรถสวนกลาง เสนอผูอํานวยการ หรือผูมีอํานาจลงนามอนุมัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2545 สงที่งานพัสดุ กลุมงานบริหารท่ัวไป ไมนอยกวา   
1 วันกอนเดินทางไปราชการเพื่อลงทะเบียนการจัดรถ และผูขอใชรถสามารถสอบถามขอมูลการใชรถไดกอน
วันเดนิทาง 1 วัน ท่ีงานพัสดุหรือศูนยยานพาหนะ 

  - กรณีใชบริการยานพาหนะสงตอผูปวย ไปรับผูปวย ใหเสนอแบบคําขอใชรถผานกลุมงาน
บริหารทั่วไป 

 5.2 การใหบริการ 

  - พนักงานขับรถ รับใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง ที่ไดรับการอนุมัติในการเดินทาง 

  - เตรียมพรอมใหบริการ 

  - รับผูขอใชรถและขับรถไปยังที่หมายตามท่ีระบุในใบอนุญาตใชรถสวนกลาง 

  - นํารถกลับมาที่จอด 

  - บันทึกการใชรถยนต 

 5.3 การบํารุงรักษาและซอมแซม 

  - พนักงานขับรถทําความสะอาดรถยนตตามกําหนด 

  - นํารถยนตเขาตรวจสภาพเม่ือถึงระยะทางที่กําหนด โดเขียนรายละเอียดการซอมบํารุงแจง
ใหผูมีอํานาจลงนามรับทราบ 

  - พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถว่ิงไดในระยะทางที่กําหนดและตามสภาพความเปนจริงของ
ยางในขณะนั้น 

  - จัดทํารายละเอียดการซอมบํารุง 

6. เอกสารอางอิง (Reference Document) 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2538 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2541 

- ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอม
บํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยรถราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 
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7. แบบฟอรมที่ใช (Form) 

 - ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

 - บันทึกการใชรถ 

 - รายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

8. เอกสารบันทึก(Record) 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. บันทึกการใชรถ ง า น พั ส ดุ / ง า น
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ  กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

อยางนอย 1 ป เรยีงตามวันเดอืนป 

2. ใบขออนุญาตใช
รถสวนกลาง 

ง า น พั ส ดุ / ง า น
ยานพาหนะ 

งานพัสดุ  กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

อยางนอย 1 ป เรยีงตามวันเดอืนป 

3. รายละเอียดการ
เ บิ ก จ า ย น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง 

งานพัสดุ งานพัสดุ  กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

อยางนอย 1 ป เรยีงตามวันเดอืนป 

4. รายละเอียดการ
ซอมบํารุง 

งานพัสดุ งานพัสดุ  กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

อยางนอย 1 ป เรยีงตามวันเดอืนป 

2. ที่มามาตรการเบิกคาตอบแทน 

 การเบิกคาตอบแทนที่เสี่ยงตอการทุจริตมากที่สุด คือ การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งโรงพยาบาลนาบอน ไดมีการเบิกคาตอบแทนจากหลักเกณฑของระเบียบกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 

 1. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2552 

 2. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2559 

 3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 
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    โดยหลักเกณฑของขอบังคับ ฉบับที่ 5 ไดกําหนดหลักเกณฑไววา การจายเงินคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการในลักษณะท่ีเปนเวรหรือเปนผลัด ดังนั้น กลุมเจาหนาท่ีที่มีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทนตามหลักเกณฑ
ดังกลาว คือ ผูปฏิบัติงานในกลุมแพทย เภสัชกร พยาบาล และกลุมอ่ืนที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนเวร
หรือเปนผลัด 

 4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การปรับคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2554 

5. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การปรับคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาแกเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2556 

เอกสารที่ประกอบการเบิกจาย มีดังนี้ 

 1. คําสั่งอนุมัติใหขึ้นปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 

 2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 

 3. ตารางใบรายงานผลการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 

 4. ใบแลกเวร 

 5. ใบเรียก On call 

 หลักเกณฑขอบังคับ ฉบับที่ 11 การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี มีเจตนารมณ
เพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการในลักษณะท่ีใหบริการผูปวย 
สนับสนุนหรือรวมบรกิารผูปวย จายในลักษณะเหมาจายตามกลุมวิชาชีพ สหวิชาชีพ และกลุมสนบัสนุน (Back 
office) ดังนั้น กลุมบุคคลที่มีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทนตามหลักเกณฑดังกลาว คือ ผูปฏิบัติงานในกลุมแพทย 
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และกลุมอ่ืนที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะที่ใหบริการ สนับสนุนหรือรวมบริการ
ผูปวย ดานการรักษา สงเสริม ฟนฟู และคุมครองผูบริโภค เอกสารที่ประกอบการเบิกจาย มีดังนี้ 

 1. ใบคําขอเบิกจายคาตอบแทน ฉ.11 ในแตละเดือนของผูขอเบิก 

 2. ตรวจสอบวันทําการครบ 15 วันทําการ ของผูปฏิบัติงานที่ขอเบิก 

 3. บันทึกขอความขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนประจําเดือน 

 สําหรับการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายสําหรับ
ราชการบริหารสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายสําหรับราชการสวนภูมิภาค มีอํานาจ
อนุมัติใหขาราชการอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติไดตามความจําเปน  
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โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเปนหลัก ทั้งนี้ ใหมีผูควบคุมดูแล
การลงเวลาและการปฏิบัติอยางเครงครัด และใหรายงานผลการการปฏิบัติงานตอผูมีอํานาจอนุมัติภายใน    
15 วันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 1. ขาราชการและลูกจางมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาเพียงครั้งเดยีวใน 1 วัน 

 2. ราชการและลูกจางไดรับคาตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันท่ีตองอยูปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการปกติไมได จะเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดเมื่องดเบิกเงิน
คาตอบแทนอื่น 

 3. หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหเปนไปตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง 

 4. การจายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอน 

 เอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 

 1. รายละเอียดขออนุมัติเบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 2. หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 3. รายชื่อขาราชการและลูกจางพรอมลงลายมือชื่อ การลงเวลามาและเวลากลับของการอยู
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

3. ที่มามาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 

 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ที่เสี่ยงตอการทุจริตมากที่สุด คือ การจัด
อบรมเปนเท็จ เปนตนวา กําหนดเวลาคลาดเคลื่อน รูปแบบการอบรมเปนเท็จ และอีกรูปแบบ คือ การเบิก
คาใชจายเปนเท็จ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการทุจริต โดยมีความผิดทั้งทางวินัย ละเมิด และอาญา โดยแผน
ที่กําหนดเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ แจงเวียนระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และตัวอยางการกระทําผิดวินัยใหบุคลากรทราบ ดังนี้ 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 โดยมีเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้  

ขอ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน ตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ 

ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได ดังตอไปน้ี 

(1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานท่ีฝกอบรม 

(2) คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 
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(3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

 (4) คาประกาศนียบัตร 

 (5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

 (6) คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

 (7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

 (8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

 (9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 (10) คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

 (11) คาของสมนาคุณในการดูงาน 

 (12) คาสมนาคุณวิทยากร 

 (13) คาอาหาร 

 (14) คาเชาที่พัก 

 (15) คายานพาหนะ คาใชจายตาม (1) 

 บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบน้ี ไดแก 

 (1) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 

(2) เจาหนาที่ 

(3) วิทยาการ 

(4) ผูเขารับการฝกอบรม 

(5) ผูสังเกตการณ 

4. ที่มามาตรการการจัดหาพัสดุ 

 การจัดหาพัสดุ เปนมาตรการที่เสี่ยงตอการทุจริตมากที่สุด เนื่องจากมีผูเกี่ยวของกับความสําเร็จของ
งานหลายฝาย หลายข้ันตอน ซึ่งเสี่ยงตอการทุจริตทุกขั้นตอน และบางขั้นตอนเปนการทําการทุจริตที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ซึ่งหากไมพิจารณา พิเคราะห การกระทําใหถี่ถวน จะไมทราบไดวามีการทุจริตแอบแฝงอยู ซึ่งมี
คําเรียกกันอยางคุนเคยวา “ผลประโยชนทับซอน” ในบางกรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมมีความรูเรื่องระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน เสี่ยงในการเปนเครื่องมือของการทุจริตได ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเรื่องดังกลาว จึงไดมีการจัดอบรมเจาหนาที่ในโรงพยาบาลนาบอน ใหทราบถึงขั้นตอน
ในการปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความรูใหปฏิบัติงานอยางถูกตอง และรูเทาทันการ
ทุจริต 
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 เนื่องจากการปฏิบัติงานดานพัสดุ มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ ครม. และมาตรการของ
คณะกรรมการดานบริหารการพัสดุภาครัฐเก่ียวของจํานวนมาก จึงไมอาจกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากรท่ัวไปได โรงพยาบาลนาบอน จึงใชกระบวนการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับ
การบริหารพัสดุเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง เพื่อสรางองคความรูความเขาใจในการจัดหาพัสดุ 

5. บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริต 

 สิ่งที่ควรมุงเนนในมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประการสําคัญ คือ การไดรับรูบท
กําหนดโทษของการทจุริต เพื่อสรางจิตสํานึกวาการทุจริตเปนการกระทําผิดที่รายแรง 

ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) มาตรา 100 มาตรการ 
103 

เจ าหน าที่ รั ฐที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ประกาศกําหนดตําแหนง
และการกระทําของคูสมรสใหถือ
วาเปนการกระทําของเจาที่ของรฐั 

เปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที จําคุกไม เ กิน
สามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาทหรือทั้ งจํ า ท้ัง
ปรับ 

2. ประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐ 

เจาหนาที่ของรัฐ ผิดวินยั 

3. วินัยขาราชการพลเรือนตาม พรบ.
ขาราชการพลเรือน 

ขาราชการพลเรือน ปลดออก/ไลออก 
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