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ค ำน ำ 

 ตามที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessm ent : ITA) ได้ก าหนด 
MOIT18  ให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่
ชัดเจน เพ่ือเป็นการปลูกฝัง และปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และ
สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ นั้น 

 ทางโรงพยาบาลหนองขาหย่าง จึงจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessm ent : ITA)  
 

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
25 มกราคม 2565 
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล   
ประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือ   ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 
๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
 2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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 3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดท ารายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
 4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตวัทั้งเจตนา และไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองขา
หย่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลหนองขาหย่างทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความ มี
จริยธรรม  
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาส การทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
2. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่าง ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. แนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นอยาก 

  
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(บุคลำกร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  
 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk: L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย 
 

ระดับควำมเสี่ยง= โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี ้
 

ระดับควำม 
เสี่ยง 

คะแนนระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสี 
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรฐานลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง 
(Medium) 

4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยำบำลหนองขำหย่ำง (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) 
 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การรับ - จ่ายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการประชุม/อบรม 
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  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกรูปแบบ 
เช่น 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง รังเกียจการทุจริต 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
หนองขาหย่างอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ตุลำคม 2564 – ธันวำคม 2564) 
โรงพยาบาลหนองขาหย่างก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การเบิกพัสดุ 
 2. การจัดท าโครงการประชุม/อบรม 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 การเบิกพัสดุ 4 3 12 2 
2 การจัดท าโครงการประชุม/อบรม 2 5 10 2 
 
แผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 

2 

2 
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 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
การเบิกพัสดุ ล าดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
การจัดท าโครงการประชุม/อบรม ล าดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับคือ สูง โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหนอง    
ขาหย่าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
สีส้ม จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรฐานลด

ความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
-การเบิกพัสดุ 
-การเบิกค่าตอบแทน 

  
 จากตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองขาหย่าง น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (1)การเบิกพัสดุ และ (2)การจัดท าโครงการประชุม/
อบรม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไปโดยจะน าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงมา จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

หน่วยงำน โรงพยำบำลหนองขำหย่ำง จังหวัดอุทัยธำน ี
แผนบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง 

กำรเบิกพัสดุ 
1. ต้องการใช้วัสดุที่รวดเร็ว 
2. ไม่ท าตามข้ันต้นการขอเบิกวัสดุ 

1. ก าหนดขั้นตอนการขอเบิกวัสดุที่ชัดเจน (ภาคผนวก 
เอกสารแนบที่ 1) 
 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุมีเวลาในการตรวจสอบใบขอเบิก ให้ผู้เบิก
เขียนความต้องการให้ชัดเจน 
 

กำรจัดท ำโครงกำรประชุม/อบรม 
1. การประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
      -ค่าอาหาร 
      -ค่าวิทยากร 
      -ค่าท่ีพัก 
      -ค่าเดินทาง 

 
1. แนวทางการเบิกจ่ายเงิน ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี ที่ก าหนดให้มีผล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2559 เป็นต้นไป สามารถดูได้ที่  
http://203.157.212.3/uthaihealth/uploadfile/65.pdf 
 
2. ด ำเนินกำรขออนุญำตจัดโครงกำร/อบรม กับทำง
สำธำรณสุขทุกครั้งที่มีกำรจัดโครงกำร/อบรม โดยเบิก
ค่ำใช้จ่ำย 

 
 

     

     

  

 

 

 

 

 

   

http://203.157.212.3/uthaihealth/uploadfile/65.pdf
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ภำคผนวก 











 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินตั้งแตป่ีงบประมาณ 2559  เป็นต้นไป  

 
1.  ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของโครงการต่าง ๆ  ภายใน  7  วัน  นับจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.  ส่งรายงานการเดินทางไปราชการภายใน  7  วันนับจากเดินทางกลับ 
3.  ส่งสัญญายืมเงินแบ่งเป็น 

3.1  ยืมเงินทดรองราชการ, เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง, เงินรับฝากอื่น ๆ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง  
       ไปราชการ ให้ส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้า  5  วันท าการและจะจ่ายเงินล่วงหน้า  3 วันท าการก่อน 
       วันเดินทางไปราชการ  
3.2  กรณีที่หน่วยงานเป็นผู้จัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่พัฒนาให้ความรู้ 
       กับเจ้าหน้าที่โดยใช้เงินงบประมาณให้ยืมเงินงบประมาณเท่านั้น 
3.3  การยืมเงนิงบประมาณเพื่อด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้า     
       10 วันท าการ  และจ่ายเงินล่วงหน้า 3 วันท าการก่อนวนัจัดกิจรรม 

4.  การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม 
-  ให้ด าเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมภายใน 7 วัน นับจากวนัที่เดินทางกลับหรือด าเนินการจัดอบรม     
   เสร็จสิ้น  หากยังไม่สง่หลักฐานทางงานการเงินจะท าหนงัสือทวงถามและจะก าหนดให้ส่งหลกัฐานอีกครั้ง   
   ตามข้อ 4.1 – 4.4 

4.1 เกิน 7 วัน งานการเงินจะท าหนังสือทวงครั้งที่ 1 
4.2 เกินต่อไปอีก 7 วัน งานการเงินจะท าหนังสือทวงครั้งที่ 2 
4.3 เกินต่อไปอีก 7 วัน งานการเงินจะด าเนินการตามสัญญายืมเงิน 
4.4 หนี้ที่ผู้ยืมถูกหักเงินเดือนตาม ข้อที่ 3  จะไม่มีสิทธิยืมเงินทุกประเภทภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 

5.  ส่งหลักฐานการเบกิจ่ายทุกอย่าง ภายในวนัที่  25 ของเดอืนปัจจุบันถึงวันที่  5 ของเดือนถัดไป   (เฉพาะ รพช.     
     และ สสอ.) รายละเอียดการเบิกจ่ายให้ยึดตามมติข้อตกลงของคณะกรรมการบริหารที่แนบมาพร้อมนี้ 
6. การจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ให้กลุ่มงาน/งานจดัท าใบแสดงความต้องการส่งใหง้านพัสดุก่อนวันที่จะด าเนินกิจกรรม  
                  ภายใน 7 วัน ท าการ 
 6.2 พัสดุด าเนินการจดัซื้อ หลงัจากได้รับใบแสดงความต้องการของกลุ่มงาน/งาน ภายใน 5 วันท าการ     
                 พร้อมส่งมอบให้กรรมการตรวจรับ 
 6.3 พัสดุด าเนินการจดัท าเอกสารเบิกจ่ายส่งการเงินภายใน 5 วันท าการ หลังจากกรรมการตรวจรับและ    
                 ผู้มีอ านาจลงนามแล้ว 

6.4 งานการเงินตรวจเอกสารเบิกจ่าย และจัดท าเรือ่งเบิกจ่ายภายใน 7 วันท าการ หลงัจากได้รับ 
 เอกสารตามข้อ  6.3  

7.  การด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ทุกประเภทให้งานพัสดุเป็นผู้ด าเนินการ หากกลุ่มงานใดด าเนนิการเองจะไมร่ับผิดชอบ        
     ยกเวน้ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ของส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุทัยธาน ีหรือ 
    กลุ่มงานเภสชักรรมของโรงพยาบาล เป็นผู้ด าเนินการ 

 
 

  
 
 

 
 



รายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายในการเขียนโครงการและเบิกเงิน  ปีงบประมาณ 2559 
 

รายการ ข้อตกลง หมายเหตุ 

1.  การเบิกเงินค่าอาหารในการประชุม อบรม สัมมนา   
     และศึกษาดูงาน  (เงินงบประมาณ/เงินอื่น ๆ)        ระเบียบก าหนด 

1.1.  จัดใน สถานที่ ที่มิใช่โรงแรม 
 ค่าอาหารจัดไม่ครบทุกมื้อ สถานที่

ราชการ  เบิกได้ไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน หรือ อาหารเย็น.     เบิกได้ไม่เกิน  100  บาท ขรก. ประเภท ก ไม่เกิน 600 บาท 

           ขรก. ประเภท ข ไม่เกิน 400 บาท 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่เกิน 25 บาท / มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท/มื้อ 

   

 
 ค่าอาหารจัดครบทุกมื้อ สถานที่

ราชการ  เบิกได้ไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
  ขรก. ประเภท ก ไม่เกิน 850 บาท 
  ขรก. ประเภท ข ไม่เกิน 600 บาท 

  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท/มื้อ 
   

1.2.  จัดท่ีโรงแรม ภายในจังหวัด  ค่าอาหารจัดไม่ครบทุกมื้อ สถานที่ 
  เอกชน  เบิกได้ไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
         - อาหารกลางวัน   ( 1 ม้ือ) เบิกได้ไม่เกิน  200 บาท ขรก.ประเภท ก ไม่เกิน 850 บาท 
         - อาหารกลางวัน และอาหารเย็น  ( 2 มื้อ) เบิกได้ไม่เกิน  400 บาท ขรก. ประเภท ข ไม่เกิน 700 บาท 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่เกิน  30 บาท /มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ 
   
  ค่าอาหารจัดครบทุกมื้อ สถานที่ 
  เอกชน เบิกได้ไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
         - อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น  ( 3 ม้ือ) เบิกได้ไม่เกิน 450  บาท ขรก.ประเภท ก ไม่เกิน 1,200 บาท 
  ขรก. ประเภท ข ไม่เกิน 950 บาท 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่เกิน 30 บาท /มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ 
   

1.3  จัดท่ีโรงแรม ต่างจังหวัด 
 ค่าอาหารจัดไม่ครบทุกมื้อ สถานที่

เอกชน  เบิกได้ไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
         - ค่าอาหาร    ( 1 มื้อ) เบิกได้ไม่เกิน  300 บาท ขรก.ประเภท ก ไม่เกิน 850 บาท 
         -  อาหาร    ( 2 มื้อ)                         เบิกได้ไม่เกิน  500 บาท ขรก. ประเภท ข ไม่เกิน 700 บาท 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่เกิน  50 บาท /มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ 
   
  ค่าอาหารจัดครบทุกมื้อ สถานที่ 
         เอกชน เบิกได้ไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
         -  อาหาร    ( 3 มื้อ)                         เบิกได้ไม่เกิน  700 บาท ขรก.ประเภท ก ไม่เกิน 1,200 บาท 

  ขรก. ประเภท ข ไม่เกิน 950 บาท 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่เกิน  50 บาท /มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ 
   

  - จัดอบรมในสถานที่เอกชนต้องระบุเหตุผลและความ     
    จ าเป็นที่ต้องจัดสถานที่เอกชน 

  

   



รายการ ข้อตกลง หมายเหตุ 

2.  ค่าตอบแทนวิทยากร 
-  วิทยากรที่เป็นบุคลากรของ     
   รฐั ให้ได้รับค่าสมนาคุณดังนี ้

ระเบียบ 
การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 
ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาดังนี้ 
 

๑. การบรรยายจ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 
   ๒. การอภิปราย/สัมมนา/เป็นคณะ        
       จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน 
       รวมผู้ด าเนินการอภิปรายที่ท า      
       หน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร 
  ๓. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/                     
      แบ่งกลุ่มอภิปราย/ท ากิจกรรม     
      จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

      ส าหรบัการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก 
-  ทั่วไป (ทักษะพิเศษ) 
-  วิชาการ (เชี่ยวชาญ) 
-  อ านวยการ (ระดับสูง) 
-  บริหาร (ระดับต้น หรือระดับ 9 หรือเทียบเท่า)  
-  วิชาการ (ทรงคุณวุฒิ หรือระดับ 10 ขึ้นไป) 
 

ส าหรบัการฝกึอบรมข้าราชการประเภท ข   
-  ทั่วไป (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
-  วิชาการ (ปฏิบัติการ-ช านาญการพิเศษ) 
-  อ านวยการ (ระดับต้น) 

- สมนาคุณวิทยากรส าหรับการ
อบรมระดับต้น การฝึกอบรม
ระดับกลาง และการฝึกอบรม 
บุคคลภายนอกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมง
ละ 600 บาท 
-  วิทยากรที่มิใช่บุคคลของรัฐ/
ข้าราชการบ านาญ   
ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรใน 
การฝึกอบรมระดับต้น การฝึก 

 อบรมระดับกลางและการ         
 ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เบิกได้  
 ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200บาท   

- ค่าตอบแทนวิทยากรในหน่วยงานผู้จัด - ไม่สามารถเบิกค่าวิทยากรได้ 
  

* หน่วยงานผู้จัด หมายถึง สสจ. สสอ. รพช. รพ.สต.  
  

   
3.  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/ประกวด    
     3.1  ค่าตอบแทนกรรมการบุคคลภายนอก - ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ   

  ๑๐๐ บาท จ่ายได้ไม่เกิน 
   ๖ ชั่วโมง 

 
  
  
     3.2  ค่าตอบแทนกรรมการในหน่วยงานผู้จัด - ให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ  

   100 บาท ถ้าเกิน 3 ชม 
   คิดเหมาจ่ายให้ได้ไม่เกิน  
   300 บาทเศษของชั่วโมง 
   ให้ปัดเป็น 1 ชม 

 
  
  
  
  

   

4. เงินรางวัลในการประกวด   
   4.1 ระดับจังหวัด (ทีม)   

- รางวัลชนะเลิศ จ่ายได้ไม่เกิน  5,000 บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ่ายได้ไม่เกิน  3,000 บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ่ายได้ไม่เกิน  2,000 บาท  
- รางวัลชมเชย ไม่เกิน 5 รางวัล  จ่ายไดร้างวัลละไม่เกิน 1,000บาท  

   
   4.2 ระดับจังหวัด (บุคคล)   

- รางวัลชนะเลิศ จ่ายได้ไม่เกิน  3,000 บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ่ายได้ไม่เกิน  2,000 บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ่ายได้ไม่เกิน  1,000 บาท  
- รางวัลชมเชย ไม่เกิน 5 รางวัล จ่ายไดร้างวัลละไม่เกิน 500 บาท  

5. ค่าวัสดุต่าง ๆ ในการอบรม/จัดงาน   
- กระเป๋า  ปากกา  ถุงผ้า เสื้อ  ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  

     



 
รายการ 

 
ข้อตกลงใหม่ 

 
หมายเหตุ 

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้   
 

 
การเบิกเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไป 
ราชการ - ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัดเกิน 6 ชม.ขึ้นไป  

- ข้าราชการประเภท  ก เบิกได้ไม่เกินอัตรา 135 บาท/วัน ข้าราชการประเภท ก. อัตราวันละ 
270 บาท/วัน 

- ข้าราชการประเภท  ข เบิกได้ไม่เกินอัตรา 120 บาท/วัน ข้าราชการประเภท ข อัตราวันละ 
240 บาท/วัน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัดเกิน 12 ชม.ขึ้นไป   
- ข้าราชการประเภท  ก เบิกได้ไม่เกินอัตรา 270 บาท/วัน  
- ข้าราชการประเภท  ข เบิกได้ไม่เกินอัตรา 240 บาท/วัน  

7. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา   
    สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ดังนี้   
  7.1. เลี้ยงอาหาร 1  มื้อในกรณีไปประชุมฝึกอบรม ฯลฯ   

- ข้าราชการประเภท  ก เบิกอัตรา 180 บาท  
- ข้าราชการประเภท  ข เบิกอัตรา 160 บาท  

  7.2. เลี้ยงอาหาร  2  มื้อ   
- ข้าราชการประเภท  ก เบิกอัตรา  90  บาท  
- ข้าราชการประเภท  ข เบิกอัตรา  80  บาท  

  7.3. เลี้ยงอาหารครบทุกม้ือ   
- ข้าราชการประเภท  ก ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยลี้ยงได้  

- ข้าราชการประเภท  ข ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยลี้ยงได้  

  8.  ค่าเช่าที่พัก   

      8.1  กรณีเดินทางไปราชการ อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ  

ข้าราชการประเภท  ก 
(วิชาการ ทรงคุณวุฒิ หรือระดับ 10 ขึ้นไป) 

- ห้องเดี่ยวไม่เกิน 2,500 บาท 
- ห้องคู่  ไม่เกินคนละ 
   1,400 บาท 

    เหมาจ่ายเบิกได้ไม่เกิน  
     1,200 บาท/คืน/คน 

 
 
 

ข้าราชการประเภท ก 
(วิชาการเชี่ยวชาญ, อ านวยการ ระดับสูงบริหารระดับ

ต้น หรือระดับ 9 หรือเทียบเท่า) 

- ห้องเดี่ยวไม่เกิน 2,200 บาท 
- ห้องคู่ เบิกได้ไม่เกินคนละ         
  1,200 บาท   

  - เหมาจ่ายเบิกได้ไม่เกิน  
   1,200 บาท/คืน/คน     

 
 

   ข้าราชการประเภท ข 
(ทั่วไป ปฏิบัติงาน –อาวุโส, วิชาการ ปฏิบัติการ-ช านาญ
การพิเศษ ,อ านวยการ ระดับต้น)  

-ห้องเดี่ยวไม่เกิน 1,500 บาท 
-ห้องคู่ ไม่เกินคนละ 850บาท 
กรณีเหมาจ่ายเบิกได้ไม่เกิน 
500 บาท/คืน/คน 

 
 
 
 

         8.2  กรณีเดินทางไปฝึกอบรม อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ  

ข้าราชการประเภท  ก 
- ห้องเดี่ยว ไม่เกิน 2,400บาท  
- ห้องคู่ไม่เกินคนละ 1,300 บาท  

                    ข้าราชการประเภท  ข 
- ห้องเดี่ยว ไม่เกิน 1,450บาท  
- ห้องคู่ไม่เกินคนละ 900 บาท  



รายการ ข้อตกลงใหม่ หมายเหตุ 

  9.  ค่าพาหนะ   

-  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
เบิกได้  กม.ละ 4 บาท 

 
 
 

-  การเดินทางโดยเครื่องบิน 

-  หัวหน้าฝ่ายหรือข้าราชการ  
   ระดับช านาญการพิเศษ 
-  เดินทางไปราชการแทน       
   นพ.สสจ. 
-  เดินทางกรณีเร่งด่วน 

 

10.  การยืมเงิน   
10.1 ค่าอาหารฝึกอบรม   

        - จัดในโรงแรม -  ยืมได้  
   
10.2 ค่าตอบแทนวิทยากร -  ยืมได้  

        - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมต่างจังหวัด -  ยืมได้  
        - ค่าพาหนะของผู้เข้ารับการอบรม -  ยืมได้  

   
10.3 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการข้างต้น   

ให้ขอท าความตกลงกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
   
        - ค่าวัสดุ -  ไม่ให้ยืม   

10.4 ค่าใช้จา่ยส าหรับบุคคลภายนอก   
             (กรณีมีกิจกรรมร่วม) -  ยืมได้  

- ค่าพาหนะ -  เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตรา 
 ทีก่รมการขนส่ง ก าหนด 

 

- ค่าอาหาร -  วันละไม่เกิน  ๑๒๐ บาท  
- ค่าเช่าที่พัก -  ไม่เกินคืนละ  ๕๐๐ บาท  

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



    
 ระยะทางภายในจงัหวดั ในกรณีที่เบกิ รถยนต์ส่วนตัว กม.ละ 4 บาท จาก 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ถึง  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุทัยธานขีอง 
CUP เมืองอุทัยธานี 

ล าดับ ชื่อ รพ.สต. สสอ.เมือง (กม) สสจ.อน. (กม.) 
1 รพ.สต.ทุ่งใหญ ่ 18 18 
2 รพ.สต. หนองเต่า 17 17 
3 รพ.สต. น้ าซึม 6 6 
4 รพ.สต. ท่าซุง 12 12 
5 รพ.สต. เนินแจง 15 15 
6 รพ.สต. หนองแก 8 8 
7 รพ. สต. เกาะเทโพ 15 15 
8 รพ.สต. หนองไผ่แบน 10 10 
9 รพ.สต. หาดทนง 17 17 

10 รพ.สต. โนนเหล็ก 15 15 
11 รพ.สต. ดอนขวาง 6 6 
12 รพ.สต. หนองพงัค่า  10 10 
13 รพ.สต. สะแกกรัง 8 8 

รายการ ข้อตกลงใหม่ หมายเหตุ 

      11. การเบิกค่าพาหนะ ในกรณีที่รถยนต์โดยสารประจ าทาง     
            ไม่มี ให้เบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายในเขตจังหวัดได้ดังนี้ 

 ระเบียบ 

- ค่าจ้างเหมารถยนต์ จากทางแยกท่าน้ าอ้อย ถึง บขส.    
  อุทัยธานี   

- เบิกได้ไม่เกิน  200 บาท หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด  

(1) กรณีเป็นค่าพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับ
จังหวัดท่ีมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ 
หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่
ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่าย
จริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 
600 บาท 

(2) การเดินทางข้ามเขตจังหวัด
อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) ให้เบิก
เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่
เกิน 500 บาท 

- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอบ้านไร่ - เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอลานสัก - เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอห้วยคต - เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอสว่างอารมณ์ - เบิกได้ไม่เกิน 250 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอหนองฉาง - เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอทัพทัน - เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอหนองขาหย่าง - เบิกได้ไม่เกิน 150 บาท 
- บขส.อุทัยธานี  ถึง อ าเภอเมือง - เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท 

  
12.ระยะทางระหว่างจังหวัดและอ าเภอต่าง ๆ  

- ระยะทางจากกรุงเทพ ถึง จังหวัดชลบุรี จ านวน   81 กม. 
- ระยะทางจากกรุงเทพ ถึง พัทยา ชลบุรี จ านวน 150 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึง กรุงเทพฯ จ านวน 219 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน   50 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดชัยนาท จ านวน   50 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดพิจิตร จ านวน 163 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 167 กม 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 179 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 500 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดเชียงราย จ านวน 591 กม. 
- ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดสุโขทัย จ านวน 238 กม. 



 
 CUP  สว่างอารมณ ์

 
ล าดับ ชื่อ  รพ.สต. สสอ.สว่างอารมณ์ (กม.) สสจ.อน. (กม.) 

1 รพ.สต. หนองหลาวง 2.5 38.5 
2 รพ.สต.ไผ่เขียว 9 45 
3 รพ.สต. คลองข่อย 34 70 
4 รพ.สต. เขาผาลาด 10 46 
5 รพ.สต. ดอนหวาย 4 40 
6 รพ.สต. บ่อยาง 28 64 
7 รพ.สต. หนองหนองแขวนกูบ 7 43 
8 รพ.สต. บ้านทุ่งมน 22 58 
9 รพ. สว่างอารมณ์  32 

 
 
 
 

  CUP  ทัพทัน 
 

ล าดับ ชื่อ  รพ. สต. สสอ. ทัพทัน (กม.) สสจ.อน (กม.) 
1 รพ.สต. ตลุกดู่  14 34 
2 รพ.สต. หนองกระทุ่ม 12 32 
3 รพ.สต. โคกหมอ้ 13 33 
4 รพ.สต. หนองหญ้าปล้อง 5 25 
5 รพ.สต. หนองสระ 7 27 
6 รพ.สต. บ้านวงัเตย 25 45 
7 รพ.สต. หนองกลางดง 5 25 
8 รพ.สต. ทุ่งนาไทย 5 25 
9 รพ.สต. หนองยายดา 7 27 

10 รพ.สต. เขาขี้ฝอย 7 27 
11 รพ.สต. คอดยาง 18 38 
12 รพ.สต. สวนขวญั 31 51 
13 รพ.สต. เหียงงาม 9 29 
14 รพ.สต. เขาปฐว ี 20 40 
15 รพ.สต. ทัพยายปอนด ์ 30 50 
16 รพ. ทัพทัน  18 

 
 
 
 
 
 
 



  CUP  หนองขาหย่าง 
 

ล าดับ ชื่อ  รพ. สต. สสอ.หนองขาหย่าง (กม.) สสจ. อน (กม.) 
1 รพ.สต. ห้วยรอบ 6.5 16.5 
2 รพ.สต. ท่าโพ 7 17 
3 รพ.สต. หมกแถว 9 19 
4 รพ.สต. หลุมเข้า 12 22 
5 รพ.สต. ดอนกลอย 5 15 
6 รพ.สต. หนองไผ่ 6 16 
7 รพ.สต. ดงขวาง 5 15 
8 รพ.สต. ทุ่งพึ่ง 8 18 
9 รพ. หนองขาหย่าง  11 

 
 
 
 

  CUP  หนองฉาง 
 

ล าดับ ชื่อ  รพ. สต. สสอ. หนองฉาง (กม.) สสจ.อน (กม.) 
1 รพ.สต. บ้านน้ าพุ 22 42 
2 รพ.สต. ทุ่งพง 5 25 
3 รพ.สต. บ้านเก่า 8 28 
4 รพ.สต. บ้านทุ่งพง 3 23 
5 รพ.สต. หนองสรวง 9 29 
6 รพ.สต. บ้านหนองบัว 12 32 
7 รพ.สต. อุทัยเก่า 5 25 
8 รพ.สต. ทุ่งโพ 10 30 
9 รพ.สต. เขาบางแกรก 17 37 

10 รพ.สต. บ้านป่าหมาก 35 55 
11 รพ.สต. หนองยาง 8 28 
12 รพ.สต. เขากวางทอง 20 40 
13 รพ.สต. หนองนางนวล 5 25 
14 รพ. หนองฉาง  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CUP  ลานสัก 
 
 

ล าดับ ชื่อ  รพ.สต. สสอ.ลานสัก (กม.) สสจ.อน.(กม.) 
1 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 5 62 
2 รพ.สต. ซับป่าพลู 15 72 
3 รพ.สต. บ้านร่องตาท ี 19 76 
4 รพ.สต. ระบ า 17 74 
5 รพ.สต. บ้านน้ ารอบ 10 67 
6 รพ.สต. บ้านบึงแห้ง 16 73 
7 รพ.สต. บ้านน้ าวิ่ง 17 74 
8 รพ.สต. บ้านท่ามะนาว 12 69 
9 รพ.สต. บ้านหนองแหน 6 63 

10 รพ.สต. ทุ่งนางาม 10 67 
11 รพ. ลานสัก  57 

 
 
 

ของ  CUP  บ้านไร ่
 

ล าดับ ชื่อ  รพ.สต. สสอ. บ้านไร่ (กม.) สสจ.อน.(กม.) 
1 รพ.สต. คอกควาย 20 100 
2 รพ.สต. ห้วยแหง้ 7 87 
3 รพ.สต. ทัพหลวง 5  75 
4 รพ.สต. เมืองการุ้ง 24 56 
5 รพ.สต. หูช้าง 18 62 
6 รพ.สต. หนองจอก 28 108 
7 รพ.สต. วงัหิน 32 48 
8 รพ.สต. ห้วยพล ู 16 96 
9 รพ.สต. บ้านดง 27 107 

10 รพ.สต. น้ าพ ุ 27 107 
11 รพ.สต. บ้านใหม่หนองแก 25 105 
12 รพ.สต. บ้านบุ่ง 7 87 
13 รพ.สต. บ้านบึง 7 87 
14 รพ.สต. บ้านใหญ่คลองเคียน 32 112 
15 รพ.สต. บ้านหนองบ่มกล้วย 33 113 
16 รพ.สต. เจ้าวัด 12 92 
17 รพ.สต. บ้านหนองอาสา 30 110 
18 รพ.สต. บ้านใหม่โพธิ์งาม 35 115 
19 รพ.สต. แก่นมะกรูด 33 113 
20 รพ.สต. อีมาดอทีราย 27 107 
21 รพ. บ้านไร ่  80 

 



  CUP  ห้วยคต 
 
 

ล าดับ ชื่อ  รพ.สต. สสอ.  ห้วยคต (กม.) สสจ.อน. (กม.) 
1 รพ.สต. สุขฤทัย 10 50 
2 รพ.สต. ทองหลาง 14 74 
3 รพ.สต. บ้านคลองแห้ง 25 85 
4 รพ.สต. บ้านคลองหวาย 32 92 
5 รพ. ห้วยคต  64 

 
 
 
 

หมายเหต ุ
๑.  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  หมายถึง  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานปกติ 
    ตามค าสั่ง ผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่โดยปกติ  
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินอัตราที ่    
   กรมการขนส่งก าหนด 
๓. ค่าเช่าเครื่องเสียงให้ท าจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๔. ค่าจ้างเหมารถให้ท าจัดซือ้/จัดจ้าง 
๕. ค่าจ้างจัดสถานที่ให้ท าจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๖. ค่าเช่าห้องประชุมให้ท าจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารประกอบการยืมเงิน 
 

การยืมเงินไปราชการ 
 1. การเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ) 

1.1 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
1.2 แบบประมาณการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย 
1.3 สัญญายืมเงิน  2 ฉบับ 

2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
2.1  หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
2.2 แบบประมาณการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย 
2.3 ส าเนาค ารับรองการเบิกค่าเครื่องแต่งตัว (กรณีมีการยมืเงินค่าเครื่องแต่งตัว) 
2.4 ส าเนาบันทึกข้อความอนุมัติค่าใช้จา่ยพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ    
      ต่างประเทศ และหากมกีารเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แนบด้วย 
2.5 การเบิกจา่ยจากงบอื่น ให้แนบส าเหนาหนังสือตกลงจากส านักงบประมาณ      (ยกเวน้  
     งบรายจ่ายอื่น รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบด าเนินงาน ที่ส านัก    
     งบประมาณอนุมัติไว้เพื่อการนี้) 
2.6 สัญญายืมเงิน  2 ฉบับ 
 

การยืมเงินไปประชุม / อบรม / สัมมนา 
  

1. ผู้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 
    1.1 หนังสอือนุมัติให้เดินทางไปจัดและเข้ารับการ ประชุม/อบรม/สัมมนา   
    1.2 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม / อบรม/สัมมนา 
    1.3 ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติ (ถา้มี) กรณีต้องเบิกค่าใช้จ่าย 
    1.4 แบบประมาณการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย  ยกเว้น  คา่วัสดุในการในการจัดอบรม ค่าเช่า      
          อุปกรณ์  ฯลฯ 
    1.5 สัญญายืมเงิน 2 ฉบบั 
 

2. ผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายในประเทศ 
    2.1 หนังสอือนุมัติอนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
    2.2 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม / อบรม/สัมมนา 
    2.3 แบบประมาณการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย  และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดแจ้ง (ถา้มี) 

        2.4 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ  
 

 3. ผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานต่างประเทศ 
    3.1 หนังสอือนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
    3.2 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม / อบรม/สัมมนา 
    3.3 แบบประมาณการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย  และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดแจ้ง (ถา้มี) 

        3.4 ส าเนาค ารับรองการเบิกค่าเครื่องแต่งตัว (กรณีถ้ามีการยืมเงินค่าเครื่องแต่งตัว) 
 3.5 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 
                               /4. ค่าเบี้ยประชุม 



 

เอกสารประกอบการยืมเงิน (ต่อ) 
 

4. ค่าเบี้ยประชุม 
 4.1 ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 4.2 แบบประมาณการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่าย 
 4.3 ส าเนาสัญญายืม 2 ฉบับ 
 

 

เอกสารประกอบการเบกิจ่าย 
 

5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 5.1 หนังสืออนุมัตใิห้เดินทางไปราชการ  
 5.2 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปราชการคนเดยีวใช ้แบบ 8780  
      ส่วนที ่ 1  เพียงส่วนเดียว ถ้าไปมากกว่า 1 คน ใช้แบบรายงาน แบบ 8780 ส่วนที่ 1  
      และแบบ 8709 ส่วนที่ 2 ) 
 5.3 ค่าเช่าที่พักใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ  กรณจี่ายจริง 

5.4 ค่าพาหนะเดินทางใช้รถยนต์ส่วนกลางเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ให้แนบใบเสร็จรับเงิน  
      (กรณีเติมน้ ามันระหว่างทาง) ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และใบผ่านทางด่วน 
      (ถ้ามี) 
5.5 ค่าพาหนะเดินทางที่ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว กม.ละ 4 บาท และใช้ใบรับรองแทน    
      ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111 บ. และไม่สามารถเบิกค่าผ่านทางด่วนได้) 
5.6 ค่าพาหนะเดินทางโดยรถประจ าทางและรถรับจ้าง  ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงิน     
      (แบบ บก 111 บ.) 
 

6.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 6.1 หนังสืออนุมัตใิห้เจ้าหนา้ที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 6.2 บัญชีลงชือ่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
 6.3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 6.4 หนังสืออนุมัติให้จ่ายเงิน 
 6.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

7. ค่าโดยสารเครื่องบิน 
 1. กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใชใ้บเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน 

2. กรณีจ่ายคา่บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส ์(E – ticket)  ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียด 
    การเดินทาง  (Itinerary Receipt) 
3. อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง (ถ้ามี) 
 
      
                                                 / 8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 



  
 8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
  8.1 โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 8.2 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมและอนุมัติให้เดินทางไปจัดประชุม / ฝึกอบรม /   
                 สัมมนา 

  8.3 รายชื่อผู้เข้ารับการประชุม / อบรม / สัมมนา   
  8.4 ตารางการอบรม 
  8.5 แบบรายงานการเดินของผู้เข้ารับฝึกอบรม (กรณีเบิก ค่าใช้จ่ายจากผู้จัด) และผู้จัด 
  8.6 ใบแจ้งรายการค่าที่พัก / ใบเสร็จรับเงนิค่าที่พัก  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  8.7 หนังสืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน 
  8.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

 9. การเบิกเงินค่าสมนาคุณวทิยากรในการฝึกอบรม 
  9.1 โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ    
                           มอบหมาย 
  9.2 หนังสือหรือส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร กรณีวิทยากรอื่นมาแทน ให้แนบหลักฐานการ  
                           มอบหมาย 
  9.3 ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ และค่าที่พักวทิยากร (ถ้าม)ี 
  9.4 หนังสืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน  
  9.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

 10. การเบิกคา่เครื่องด่ืมในการจัดประชุมราชการ 
  10.1 เจ้าหน้าที่ที่จัดประชุมเป็นผู้รับรองรายงานการจัดประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
  10.2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการ 
  10.3 ใบส าคญัรับเงิน /ใบเสร็จรับเงิน 
  10.4 หนังสืออนุมัติเบิกเงิน 
  10.5 อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
 

 11. การเบิกคา่ธรรมเนียมผ่านทาง 
  11.1 ใบรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
  11.2 ใบขออนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง 
  11.3 หนังสืออนุมัติเบิกเงิน 
  11.4 อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

 12. การเบิกประกันภัยรถยนต์ทางราชการ (ภาคบังคับตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535) 

12.1 บันทึกขออนุมัติด าเนินการ 
12.2 ส าเนาหนังสือกรมธรรม์คุ้มครอง 
12.3 ใบเสร็จรับเงิน 
12.4 หนังสืออนุมัติให้เบิกเงิน 
12.5 อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

         / 13. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 



 
 13.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 13.1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรอือนุกรรมการ 
 13.2 หนังสือเชิญประชุม 
 13.3 หนังสือมอบหมายให้ไปประชุมแทน (กรณีค าสั่งแตง่ต้ังโดยต าแหน่งหรือผู้แทน) 
 13.4 หลักฐานการลงชื่อของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เข้าประชุม 
 13.5 ใบส าคญัรับเงินค่าเบี้ยประชุม  
 13.6 รายงานการประชุม 
 13.7 หนังสืออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 
  

 
 
 
หมายเหตุ   
  

1. การส่งหลักฐานการเบิกเงินทุกประเภท ให้ระบุแผนงาน / งาน /โครงการที่ใช้เงินนั้นด้วย 
2. กรณีที่เป็นเอกสารส่งใบส าคญัใช้หนี้เงินยืม ให้แนบส าเนาสัญญาเงินยืมด้วย 
3. กรณีเอกสารการเบิกเงินเป็นส าเนาภาพถ่ายขอให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ 
4. กรณีเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 
5. แบบฟอร์มต่าง ๆ   

 
 
 

................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        (แบบ บก.111 บ) 
 
    ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 
 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ......................................................................................... จังหวัดอุทัยธานี   
 

วันเดือนปี รายละเอียดรายการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รวมเงิน  (ตัวอักษร).......................................................    
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้จ่ายในราชการ ตั้งแต่วันที่...................... 
เดือน........................................พ.ศ. ...................ถึงวันที่.................เดือน................................... พ.ศ.................. 
และขอรับรองว่าใบส าคัญรายจ่ายดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้ขีดฆ่าหรือท าลายทั้งสิ้นเพ่ือมิให้เอากลับมาใช้เป็น
ใบส าคัญจ่ายเงนิของรัฐบาลอีก 
 
       (ลงชื่อ)...................................................... 

                                                            (................................................) 
        ต าแหน่ง.................................................. 



 
  

ใบส าคัญรับเงิน 
 

ส าหรบัวิทยากร 
 
          ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม.................................................................................................... 
โครงการ / หลกัสูตร.................................................................................................................................. 
 

วันที.่.............. เดือน..................................พ.ศ................... 
             ข้าพเจ้า..........................................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด.................................... 
ได้รับเงินจาก.............................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี ้
 

รายการ จ านวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

บาท            
 
 

  

                             จ านวนเงิน (.................................................................................) 
 

                             (ลงชื่อ)............................................................ผู้รับเงิน 
 

                              (ลงชื่อ)............................................................ผู้จ่ายเงิน 

 



 
 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

วันที่............... เดือน..................................พ.ศ................... 
             ข้าพเจ้า....................................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................... 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ..............................................จังหวัด..................................... 
ได้รับเงินจาก.........................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี ้
 

รายการ จ านวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

บาท            
 
 

  

                             จ านวนเงิน (............................................................................) 
 

                             (ลงชื่อ)............................................................ผู้รับเงิน 
 

                              (ลงชื่อ)............................................................ผู้จ่ายเงิน 

 
 
            



            
สัญญายืมเงินเลขที่.............................................................วันที่.....................................................     ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม........................................................................จ านวนเงิน..........................................บาท  แบบ 8780 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ท าการ....................................................................... 
วันที่.................เดือน ...............................พ.ศ.............. 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  .......................................................................... 
 

 ตามค าสั่ง/บันทึก ที่...........................................ลงวันที่.......................................................ได้อนุมัตใิห้ 
ข้าพเจ้า...........................................................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด..............................................................จังหวัด..................................พร้อมด้วย........................................ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 
[   ] บ้านพัก  [   ] ส านักงาน  ตั้งแต่วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................เวลา....................น. 
และกลับถึง [   ] บ้านพัก [   ] ส านักงาน  วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................เวลา...................น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้................วัน.........................ช่ัวโมง 
 

           ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ [   ] ขา้พเจ้า [   ] คณะเดินทาง ดั้งนี ้
ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท..............................................จ านวน.....................วัน รวม...............................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท...........................................................จ านวน.....................วัน รวม...............................บาท 
ค่าพาหนะ.............................................................................................................  รวม...............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น..........................................................................................................  รวม...............................บาท 
                                                                             รวมทั้งสิ้น................................................บาท 
จ านวนเงิน 
(ตัวอักษร)............................................................................................................................................................ 
 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยจ านวน 
............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
                                                                      ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับเงิน 
                                                                            (.....................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง................................................. 
  
 
 
 
 



 
                                                                  -2- 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบถกูต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได ้
 
ลงชื่อ........................................................................              
      (.......................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่..........................................................................       

อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 
ลงชื่อ.........................................................................            
      (........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่.......................................................................... 
 

 
                  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน...........................................................บาท 
(........................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับเงิน      ลงชื่อ..........................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)                     (............................................................) 
ต าแหน่ง..........................................................                ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่................................................................                วันที่................................................................. 
จากเงินยืมตามสัญญายืมเลขที่..............................................วันที่................................................................ 
 
หมายเหตุ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................ 
 
 
ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะทางในการเริ่มต้น               
              และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน  
              ของบุคคลนั้น   ในช่องหมายเหตุ 
          2. กรณีย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงิน และวันเดือนป ี
              ที่รับเงิน กรณีที่มกีารยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืม และวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
          3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู ้
               มสีิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที ่2) 
 
 



                        ส่วนที่  2 
       หลักฐานการจ่ายเงินค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ                                       แบบ 8709 
 
  ชื่อส่วนราชการ  ...............................................................................จังหวัด...................................................................... 
 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.................................................................ลงวันที่...................เดือน..................................พ.ศ............. 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน 
ปีที่รับเงิน 

หมายเหตุ ค่า 
เบี้ยเลี้ยง 

ค่า 
เช่าที่พัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่า 
ใช้จ่ายอืน่ 

           
           
           
           
           
           
           
           
  รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่..........วันที่................ 

 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)  .................................................................................................................                                       ลงชื่อ.................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                                                                                                            (.......................................................) 
ค าชี้แจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช้าบ้านที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                            ต าแหน่ง................................................ 
    2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ใหร้ะบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม  วันที่................................................... 
    3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจา่ยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน  



แบบใบส าคญัรับเงินค่าตอบแทนส าหรับบุคคลภายนอก 
 

 ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ...............................................................................................หลักสูตร/โครงการ......................................................................................................... 
 วันที.่...........เดือน.............................พ.ศ.................  ถึงวันที่................เดือน............................พ.ศ...............จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น...................คน 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สังเกตการณ์ได้รับเงินจาก.....................................................................................................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู ่
ค่าอาหาร

(บาท) 
ค่าพาหนะ

(บาท) 
ค่าที่พัก
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

ลายมือช่ือผู้รับเงิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       

                                                                                            
              ลงชื่อ...............................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                      (................................................................)  
     



   
 

1. งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล 
 

2.  

 
 
       ต าแหน่ง............................................................                                                                                                                                                                       

กลุ่มงานใน สสจ. 

การเงนิ (1-2 วัน) 

ยุทธศาสตร์ฯ   (1 วัน) 

นพ.สสจ. (1-2 วัน) 

ผวจ.อน.(1-3 วัน) 

รพท./รพช./รพสต. 

กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง           
(1-2 วัน) 

การเงนิ (1-2 วัน) 

ยุทธศาสตร์ฯ 1 วัน) 

นพ.สสจ.(1-2 วัน) 

รพช./สสอ./รพสต. 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
(1 วัน)     

ผชช.ว./บ.8            
(1-2 วัน) 


