
 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สสอ.กุสุมาลย์ 
มีการติดสติ๊กเกอร์ของทางราชการทุกคัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการขออนุญาตใช้รถ และมีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่  
มี การ เติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 

 

 
 
 
 

การขออนุญาตใช้รถยนต์ เพ่ืออกปฏิบัติงาน 
 



กรอบแนวทาง การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1.มาตรการการ
ใช้รถ 

จัดทำ 
จัดทำคู่มือใช้
รถยนตื
ส่วนกลางของ
ทางราชการ 
กำหนดและ
ควบคุมการใช้
ยานพาหนะ 
 

เพื่อไห้การดำเนินการ
เป็นไป ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการพ.ศ.๒๕๒๓ และที ่
แก้ไข เพ่ิมเตมิและ
ระเบียบสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
ใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบำรุงรถ 
ส่วนกลางและรถ 
รับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ 
และ เพื่อให้การใช้ 
รถยนต์ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยว ข้อง 
ป้องกันการ 
กระทำผดิวินัยของ 
เจ้าหน้าท่ี 
ในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

1.จัดทำคูม่ือการใช้รถยนต์ของทาง ราชการ 
ประชาสมัพันธ์ให้กับ ทุกหน่วยงาน และ จัดทำ
บันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบตั ิ
๒. ให้มีการจดัทำขัน้ตอน (fow charb) 
การปฏิบัติงาน. 
3.ใหม้ีการรายงานใน สมุดบันท่ีการใช้รถยนต์
ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนตร์าชการ 
4.มสีมุดประจำรถยนตส์่วนกลาง บันทึก 
ระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมลท์ุกครั้ง 
ที่ มี การ เติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับ 
โดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 
๕ จัดทำทะเบยีนคุมรถส่วนกลาง 
๖. จดบันทึกรายงานการ ใช้รถที่จดัทำทุก 
ครั้ง ๑ เลม่ต่อคัน 
6.ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปรยค์ำวา่"ใช้ในราชการ
เท่านั้น"กับรถของทางราชการทุกคัน 

1.รถราชการในแตล่ะคัน 
มีผู้รับผิดชอบรถที่ขัดเจน 
๒.สส.กุสมุาลย์ สามารถ 
ตรวจสอบ การใช้รถราชการ
ได้อีกท้ังควบคุมการใช้น้ำมัน
รถได ้
2. มีการควบคุมการใช้รถ
และควบคมุภารเตมิน้ำมัน 
เชื้อเพลิงเพียงพอและ
,เหมาะสม สภาพรถเป็นไป
ตามพีร่ายงานจริง 
๔. มีเอกสารหลักฐานง่ายต่อ 
การตรวจสอบ 

๑. เจ้าหน้าทีไ่ม่
ปฏิบัติตามคู่มือ 
กฎระเบียบของ
การ ใช้รถ
ราชการอย่าง
เคร่งครดั 
๒. บางครั้งมีการ
จัดเก็บข้อมลูไม่
ครบถ้วน 
3.. เจ้าหน่า้ที่, 
ไม่คล่องตัวใน 
.การเดินทาง 
เนื่องจาก 
บางครั้งต้อง 
แวะทำภารกิจ 
เพิ่มเตมิ จากที ่
วางไว้โดย 
ไม่ได ้
คาดหมาย 
ล่วงหน้า 

1. ควรมี
โปรแกรม
เฉพาะเพื่อ
ช่วย อำนวย
ความสะดวก
ในการดำเนิน
กิจกรรม 
๒. ควรมีการ 
มอบใบ
ประกาศ 
เกียรติคณุ
ให้แก ่
พนักงานขับ 
รถยนต์ที่มี
ความ 
ประพฤติดมี ี
วินัยในการ) 
ปฏิบัติหน้าที 
และเคารพกฎ 
จราจร 

 

 



กรอบแนวทาง การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
มาตรการ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ

ดำเนินงาน 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

๒. มาตรการการ
เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและ 
ใน วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบรกิารใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ค่าตอบแทนโดยไม่
ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน 
ค่าเบี้ยเล้ียงเหมา
จ่ายและเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่ง ที่
มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานต้าน
การสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 

-มีการจัดทำ 
flow chart การ
เบิกค่าตอบแทน
ต่าง ๆ 
-จัดประชุม
โครงการ 
อบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับ
มาตรการการ 
เป้องกันและ 
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อให้การเบิก
ค่าตอบแทนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการระเบยีบ
กฎหมายและควบคมุมิให้
เกิดความเสี่ยงดา้น
ผลประโยชน์ทับช้อน และ
การทจุริต 
 

๑. การจดัทำ flow chart การเบกิค่าตอบ แทน
ต่างๆเพื่อ ให้การปฏิบตัิเป็นไปตามระเบยีบที่ 
เกี่ยว ข้อง 
๒. จัดประชุม.โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ.
มาตรการการ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.
วินัยคุณธรรม จรยิธรรมกฎหมาย 

1. เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
ง่ายต่อการพิจารณาเบิกจ่าย 
๒. บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักใน เรื่องการป้องกัน
การกระทำความผดิทางวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
รวมถึงมาตรการ.การป้องกัน
และ.ปราบปรามการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ
สามารถปฏิบัตไิด้.ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

1.การปฏิบติงาน 
บางอย่างไม่
สามารถ 
ตรวจสอบได ้
๒. มีการส่ง
เอกสาร ล่าช้า
ต้องติดตาม 
3.เจ้าหน้าท่ียัง
ขาดความ เข้าใจ
ในการ ขอเบิก
ค่าตอบแทนการ.
ปฏิบัติงานในบาง 
กรณ ี

1.ควรกำหนด
ค่าตอบแทนให้
สอดคล้องและ 
เป็นธรรมกับ
ลักษณะงานและ 
ผู้ปฏิบัต ิ
๒. ควรซักซ้อม
ความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหนา้ที่
ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน.อย่าง
ถูกต้องตาม
มาตรการและ
ระเบียบของทาง
ราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตาม

กิจกรรม 
ผลที่ได้รับจากการดดำเนิน

กิจกรรม 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

3. มาตรการการจัดทำโครงการ
และการฝึกอบรมตามกฎหมาย
กำหนด 

1.มีการจัดประชุม
ช้ีแจงให้มีการ
ดำเนินการตาม
ระเบียบ 

1.เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ 
จนท.รัฐกระทำผิดวินัยและ
ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานป้องกันการทุจรติ 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การทำงานของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

1.การจดัทำโครงการมี
เป้าหมายและรายละเอียด
การดำเนินทีส่อดคล้องกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 
2.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆจะต้องเป็นไปตามผล
การดำเนินงานท่ีเป็นจริงทั้ง
ดา้นกิจกรรม ระยะเวลาและ
การจัดการต่างๆ ที่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
3.จัดใหม้ีการตรวจสอบ
ติดตาม สรุป ปะเมินผลและ
รายงานการดำเนินการ 

1.การจดัโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สมัมนาต่างๆ มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดำเนินงานท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานของหน่วยงาน 
2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรูด้้าน
กฎหมายระเบยีบข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตร ี

- - - 

 2.จัดโครงการ
เสรมิสร้างวินัยใน
การปฏิบัตริาชการ 

1.เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย 
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการกระทำผดิ
ทางวินัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรม 
2.ประชุมคณะกรรมการ
ทำงาน 

เจ้าหน้าท่ีรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- - - 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการดดำเนิน
กิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

4.มาตรการการจดัหาพัสดุตามที่
กฎหมายกำหนด 

1.ประกาศให้
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานทราบ 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุใช้ใน
งานราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับ 

1.แจ้งเวียนประกาศ
มาตรการเพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2.ดำเนินการตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
3.มีนโยบายมิใหเ้จ้าหน้าท่ี
จัดหาพัสดุก่อนไดร้ับการ
อนุมัติและยังไมผ่่าน
กระบวนการจักซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- - - 

 2.จัดอบรมให้
ความรู ้

พัฒนาองค์ความรู้ด้านพัสดุ
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.มีการประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศการจัดซื้อจดัจ้าง 
2.มีการตรวจรับ ตรวจสอบ 
ส่งมอบพัสดุอย่างถูกต้อง 
3.มีกระบวนการป้องกัน
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานมีความรู้
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

- - - 

 
 
 
 
 


