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ค าน า 
  
การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ใน
หลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของ ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินด้วย ซึ่งจะน าความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ มาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขร่วมกัน 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of interest) 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือการขัดกันของผลประโยชน์ 

หมายถึง การใช้อ านาจในการตัดสินใจที่มีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและ
บทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก็อาจ
มีหน้าที่ในการกตัญญูกตเวทีต่อญาติ      พ่ีน้อง ที่เสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ขัดกันของ
ผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆ และสามารถท าให้ทุเลา
เบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มทุจริต 

ค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์
ที ่   มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น” 

ค าว่า “ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  มาตรา 4 “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น” 

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 

คอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหน้าที่ได้รับความไว้วางใจในทางท่ีผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ท่ีตนเองมีอยู่ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง 

สรุปทุจริต ก็คือการด าเนินการบางอย่างที่แสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องที่กฎหมาย
ก าหนดให้รับโทษมากหรือน้อย และเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม 
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มูลเหตุส าคัญของการทุจริต  
 เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย 

 เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต่ า ไม่สัมพันธ์กับหน้าที่รับผิดชอบ 

 สภาพการท างานเปิดโอกาสเอ้ืออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมี

ช่องโหว่ 

 
ระดับการทุจริต 

 การทุจริตทั่วไป ได้แก่ โกงข้อสอบ , ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น 
 การทุจริตในภาคเอกชน 
 การทุจริตในหน่วยงานราชการ 
 การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ 

 

การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of interest ได้แก่ 
  รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้า
พนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไม่รับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
  ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่ง
หน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล 

 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น  รูปแบบ 
  การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptances of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน            

เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
  การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง            

เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
  การท างานหลักออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว                 

(Post – Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนิน
ธุรกิจ     ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล 

  การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัท
ด าเนินการธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 
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  การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใชป้ระโยชน์จากข้อมูลภายใน            

เพ่ือประโยชน์ตนเอง 

  การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employers Property for 

Private Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

  การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 

เช่นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งตนเองเพ่ือใช้หาเสียง 

รวมถึงใส่ชื่อตนเองในฐานะรัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.

อบจ.) เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของทรพัย์สินสาธารณะ เช่น ถนนที่พักรอรถประจ าทาง 

อ่างเก็บน้ า สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตน เป็นต้น 

ปัจจัย 3 ประการ ที่ก่อใหเ้กิดความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 

 เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 

 เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
 

การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption) 

 พฤติกรรมหรือการกระท า ไม่กระท าตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ (Nonfeasance) 

 การกระท าท่ีน้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว้ (Malfeasance) 

 การกระท าเกินหรือมากกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ (Overfeasance) 

 เคารพย าเกรงคนรวยคนมีอ านาจมากกว่าคนดี (Misfeasance) 
 

แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 หลักนิติธรรม 

 หลักคุณธรรม 

 หลักความโปร่งใส   

 หลักการมีส่วนร่วม 

 หลักความรับผิดชอบ 

 หลักความคุ้มค่า 
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รูปแบบทั่วๆไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 รับสินบน 

 คอร์รัปชั่น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน   

 การยักยอกทรัพย์สินของรัฐ 

 เอ้ือประโยชน์เข้าตัวเอง พรรคพวก หรือพ่ีน้อง 

 จัดท าโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินที่

ลงทุนไป 
 

ข้าราชการประจ าทั่วไป กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
1. การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

2. หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกอง

พัสดุ 

3. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 

4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ / งานโดยรวมของหน่วยงาน 

6. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานี่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

7. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 

8. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

ประชาชน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
  การให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

การป้องกันการทุจริต 
 สร้างจิตส านึก ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดด้านจริยธรรม  

     หากกระท าผิดถือว่าโกง  คอยเฝ้าระวังตรวจสอบ 

 สินบน    ก าหนดราคาของขวัญ 

 การรับของขวัญ มีการจดบันทึกไว้ 
 เปิดเผยข้อมูล 

 จับตาระวัง 

 ก าหนดระยะเวลา   ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 

 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีจะมีสองบทบาทที่ผลประโยชน์ขัดกัน 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 1. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการด าเนินการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสาร
ต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้
เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือ
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 3. มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การด าเนินการที่
มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย 
และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 

2. การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 1. ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลกันทรวิชัย  
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
2. ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการก ากับ ดูแล ตรวจ 
สอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
และเป้าประสงค์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 
3. ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบ ในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. การใช้รถราชการ 1. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2526  โดยเคร่งครัด 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
การ 

ปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือ
บริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มี
สถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน 
ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการ
ชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

 3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร น ารถราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้อง   กับ
การปฏิบัติราชการ 

 4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การ
เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บ ารุง โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
 

4. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

1. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการ
ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จ านวน  ผู้เข้าอบรม 
ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล
และรายงานการด าเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 
 

 
 
 
 



 
 

7 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ปี 2565 
ล าดับที่ ความเสี่ยง คะแนนโหวด 

1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 
2 การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 9 
3 การใช้รถราชการ 7 
4 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 6 

 
แนวทางในการป้องกัน 

1. มาตรการการด าเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการด าเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

    1.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและ
คุณภาพ  เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

    1.3 มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การด าเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเก่ียวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
     2.1 ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ใน
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ 
     2.2 ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้
เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 

    2.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้
ประกอบ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มาตรการการใช้รถราชการ  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    3.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ

ราชการ พ.ศ.2523  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526  โดยเคร่งครัด 

    3.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 
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    3.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน น าไปใช้ ทั้ง

ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่
เกี่ยวข้อง   กับการปฏิบัติราชการ 

    3.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บ ารุง โดย
มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

4. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    4.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และ

รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

    4.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม 
จ านวน  ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    4.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการด าเนินโครงการ โดยมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 

 

 
 

 
 

********************************* 


