
 



ค ำน ำ 

บุคลากรถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดขององค์กร เนื่องจากองค์กรต่าง ๆจะประสบความส าเร็จได้นั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในองค์กร และเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ บรรลุถึงเป้าหมาย 
ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร ได้จัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรใหม ่
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจ ประวัติความเป็นมา
ขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร บทบาทภารกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ กฎ ระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการขององค์กร และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

 ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
กรุณาแนะน าและสนับสนุนการจัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรใหม่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  
กลุ่มพัฒนาองค์กร หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างความพร้อมให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามที่องค์กรคาดหวังต่อไป หากมีข้อเสนอแนะ
ประการใด ผู้จัดท าขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 

 

                   กลุ่มพัฒนาองค์กร 
           พฤษภาคม 2562 
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“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
และประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องระมัดการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้อง 

ด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อส าคัญ เมื่อจะท าการใด ต้องคิดให้ดี 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบคอบและรอบด้าน 

เพื่อให้งานที่ท าบังเกิดผลดีที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว” 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางตามที่องค์กรวางไว้ 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา บทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ขององค์กร 

และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมขององค์กรได้อย่างมีความสุข 

ขอบเขต 
 คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรบรรจุใหม่ เพ่ือสร้างความพร้อมให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนตามที่องค์กรวางไว้ 

ค ำจ ำกัดควำม  
ผู้มาปฏิบัติงานใหม่  หมายถึง  ข้าราชการ และพนักงานราชการผู้ที่บรรจุใหม่  และผู้โอน/ย้าย มาปฏิบัติงานที่

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
ผู้ที่บรรจุใหม่ ได้แก่  

  ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ประวัติความเป็นมา 

พ.ศ. 2527 ได้รับการจัดตั้ ง ให้ เป็นศูนย์วิชาการโรคติดต่อเขต 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร กรมควบคุมโรค บทบาทหน้าที่ 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การสื่อสาร การดำเนินงาน ตามแผนงาน 
โครงการระหว่างกอง และหน่วยงานในส่วนกลาง เพ่ือการดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ประมวล สรุปแผนและการติดตามผลเสนอ ให้ผู้บริหารระดับกรมควบคุมโรค พิจารณา
วินิจฉัยสั่งการ และให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การรายงานสถานการณ์ การประสานแผนนิเทศ 
สนับสนุนติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ ของจังหวัด ศูนย์วิชาการต่างๆภายในเขต และเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 2 สระบุรี ตามที่กรมควบคุมโรค มีคำสั่ง
แบ่งส่วนราชการภายในอนุมัติ ให้ศูนย์ประสานงาน ทางวิชาการโรคติดต่อเขต เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค และ
ให้ชื่อว่าสำนักงานควบคุมโรคเขต (สคต.) และรวมทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่เคยสังกัดกองวิชาการ เช่น 
ศูนย์วิชาการเขต หน่วยและนิคมโรคเรื้อน ศูนย์กามโรคเขต ฯลฯ ยกเว้นหน่วยมาลาเรีย โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง 
และให้ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2545 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 
ปรับปรุงระบบข้าราชการทั้งระบบ ให้ส่วนราชการ สามารถกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย ในส่วนงาน
ที่ซ้ำซ้อนกนั กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 
โดยอาศัยอำนาจ ตามความมาตราใน 8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนด
ภารกิจ อำนาจหน้าที่และแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ออกเป็น 24 หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 
ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีการกำหนดลำดับที่ของแต่ละสำนักงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งกำหนดเขตพ้ืนที่
เป็นเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ จำนวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เป็นไปด้วยดีและสอดคล้องกับเขตสุขภาพที่กระทรวง
สาธารณสุขได้กำหนดขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 933/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 

ผู้บริหารตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน มีผู้อำนวยการที่ทำหน้าที่ผู้นำองค์กรนี้มาแล้ว 7 ท่าน ดังนี้ 
1. นายแพทย์มงคล  อังคศรีทองกุล พ.ศ.2538 - พ.ศ.2552 
2. นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
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3. แพทย์หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2556 
4. นายแพทย์ชัยรัตน์  เตชะไตรศักดิ์ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558 
5. นายแพทย์โสภณ  เอ่ียมศิริถาวร พ.ศ.2558 - พ.ศ.2558 
6. แพทย์หญิงนันทพร  เมฆสวัสดิชัย พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 
7. แพทย์หญิงวรยา  เหลืองอ่อน บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน 

สถานทีต่ั้ง 

  

 

 

 

 

แผนที่ 

 
ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 18120 
โทรศัพท์ 0-3623-9302 โทรสาร 0-3623-9301 
Website https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/odpc4 
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วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนสุขภาพดี ด้วย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2564” 

เป้าประสงค์หลัก 
1. สร้างผลิตภัณฑ์ทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานและนำไปใช้ 
2. ภาคีเครือข่ายยอมรับและดำเนินงานได้มาตรฐาน 
3. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเพ่ือลดโรคและภัยสุขภาพ 
4. พัฒนาองค์กร 

พันธกิจ / ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ  
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงระบบบริการจัดการและพัฒนาความร่วมมือ  
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

มีทั้งหมด จำนวน 8 จังหวัด ดังนี้ 
1. จังหวัดนนทบุรี 
2. จังหวัดปทุมธานี 
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. จังหวัดอ่างทอง  
5. จังหวัดลพบุรี  
6. จังหวัดสิงห์บุรี  
7. จังหวัดสระบุรี  
8. จังหวัดนครนายก 
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โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทภารกิจของกลุ่มงานตามโครงสร้าง 
1. กลุ่มโรคติดต่อ มีหน้าที่ 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หลักเกณฑ์ รูปแบบ และมาตรฐาน
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี และการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งความร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย 

 2) เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์ โรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี และการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ  

 3) พัฒนาภาคีเครือข่ายหลักในพ้ืนที่ให้มีสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน 
โรควัณโรค โรคไวรัส ตับอักเสบบี และการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ตามมาตรฐาน 

 4) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบังคับใช้
กฎหมายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ มีหน้าที ่

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หลักเกณฑ์ รูปแบบ และมาตรฐาน
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากจราจร จมน้ำ บุหรี่ แอลกอฮอล์ โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งความร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย 

2) เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากจราจร จมน้ำ บุหรี่ แอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ  
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 3) พัฒนาภาคีเครือข่ายหลักในพ้ืนที่ให้มีสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การบาดเจ็บจากจราจร จมน้ำ บุหรี่ แอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ตามมาตรฐาน  

 4) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค และ 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานโรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
3. กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีหน้าที ่
  1) เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและ 
ภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค 

2) ดูแลเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยง(ประเมินสถานการณ์และเสนอยุทธศาสตร์ หรือ
มาตรการควบคุมทางระบาดวิทยา) เพ่ือเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพ  
ที่สำคัญในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ  

    3) จัดให้มีระบบตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมิน
สถานการณ์การระบาดและควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นท่ี 

  4) สนับสนุนส่งเสริมเฝ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง 
  5) ประเมินสถานการณ์ และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน  
  6) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
  7) เตรียมความพร้อมและประสาน / สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ตามความต้องการของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล 

   8) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
   9) บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) เพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
    10) พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ระหว่างประเทศรวมถึงโรคติดต่อตามแนวชายแดน  
  11) พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ
หรือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เช่น ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ) 
  12) วิจัย ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยาและ 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

13) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ มีหน้าที ่
  1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพการสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

2) สร้างเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านความรอบรู้สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพให้กับหน่วยงานเครือข่าย  

3) พัฒนาระบบการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารด้านความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
4) พัฒนาช่องทาง และระบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
5) ผลิต เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนเครือข่าย ด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและ

ภัยสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  
6) ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมสุขภาพ และภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของภาคีเครือข่ายและประชาชน 
7) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย มีหน้าที ่
  1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการองค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน กฎหมาย และเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามสภาพปัญหาในพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นนวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน กฎหมายและ
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

3) พัฒนาระบบหรือกลไกเพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาการ เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

4) สนับสนุนการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน กฎหมาย และ
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ    

5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
6. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย มีหน้าที ่
  1) จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

2) กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม บริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ปรับแผนการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากลไกการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโรคและภัย
สุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) พัฒนา และสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณด้านการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
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6) จัดทำระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลที่สำคัญด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษา
และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี 

7) พัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
7. กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที ่

1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร 
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานกฎหมาย งานพัสดุ

และยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ของสำนักงาน 
3) ประสานงาน และให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
 3.1) ดำเนินการเกี่ยวงานกฎหมายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ตามพระราชบัญญัติที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมโรครวมทั้งระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

  3.2) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการทางวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิดของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง และ
งานคดีอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

  3.3) เผยแพร่ ถ่ายทอด ให้คำปรึกษา องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบังคับใช้
กฎหมายให้แกห่น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  3.4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
8. กลุ่มพัฒนาองค์กร มีหน้าที่ 
  1) พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  2) วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล 
  3) พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติ งานบรรลุผล 
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร / กลุ่มงาน / หน่วยงาน 
  4) พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร / หน่วยงานในส่วนการประเมิน
สมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
  5) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

   6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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9. กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค มีหน้าที ่
  1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย 

  2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวัง 
ป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับเขต 
  3) ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนเครือข่าย
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนำผลตรวจวิเคราะห์มาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์
ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค เพ่ือให้การรักษา ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

อัตรากำลังบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของกระทรวงสาธารณสุข
และกรมควบคุมโรค 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย 

M : Mastery  เป็นนายตนเอง 
ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจา

เหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบ) 

O : Originality  เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P : People Centered Approach  ใส่ใจประชาชน 
ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน 

H : Humility  ถ่อมตน อ่อนน้อม 
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟัง

ความคิดเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการสร้างสรรค์ ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหาในยามคับขัน 

ข้าราชการ
จ านวน 86 คน 

(56.58%)

ลูกจ้างประจ า
จ านวน 30 คน

(19.74%)

พนักงานราชการท่ัวไป
จ านวน 35 คน 

(23.03%)

ลูกจ้างชั่วคราว
จ านวน 1 คน 

(0.66%)

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการทั่วไป       

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม 152 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 2563
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สมรรถนะหลัก (I SMART) กำหนดให้เป็นคานิยมองคการและเป็นสมรรถนะหลักของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ซึ่งสอดคล้องกับกรมควบคุมโรค โดยมีความหมายดังนี้ 

I   :  Integrity  ยึดมั่นยืนหยัด  ซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

รับผิดชอบอย่างโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 
  S  :  Service  Mind  มีจิตใจบริการ  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยินดี และเต็มใจที่จะให้บริการ ช่วยเหลือแก่ผู้มา
ติดต่อประสานงานหรือผู้มาขอรับบริการทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน ให้เกิดความเข้าใจ ความพึงพอใจ 
และการประสานงานที่ดี ระหว่างกัน เพ่ือให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  M  :  Mastery  ทำงานอย่างมืออาชีพ  โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 หมายถึง ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งจากประสบการณ์ทำงานเดิม 
และจากการค้นคว้าความรู้ใหม่ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนนำความรู้นั้น มาพัฒนาศักยภาพ การทำงาน
ของตนเองของหน่วยงาน และขององค์กรโดยรวม 
  A  :  Achievement  Motivation  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 หมายถึง ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกท้ังยังหมายรวมถึง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทำได้มาก่อน 
  R  :  Relationship  มีน้ำใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง 
 หมายถึง ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกัน ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงาน 
และสามารถสื่อสารทำความเข้าใจ จนส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศ 
ของความเป็นพี่เป็นน้อง จนกระท่ังงานประสบความสำเร็จ 
  T  :  Teamwork  ทำงานเป็นทีม 
 หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยประสานความแตกต่างของบุคคล และ
กระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดการทำงานที่สอดรับกัน ไปสู่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับ
หน่วยงาน กรม กระทรวงและระดับชาติ บนพ้ืนฐานของการสร้างความไว้วางใจ และเคารพในความคิดเห็น
ของกันและกัน 

อัตลักษณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ใช้อัตลักษณ์เดียวกับกรมควบคุมโรค (กรมคุณธรรม) ได้แก่ 

ซื่อสัตย์ คือ ไม่โกง “เงิน” ไม่โกง “ของ” ไม่โกง “เวลา” ของทางราชการ 
 เสียสละ คือ อุทิศ “เวลา” อุทิศ “กำลังกาย” อุทิศ “กำลังปัญญา” 
 รับผิดชอบ คือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด – รับชอบในสิ่งที่ทำ 
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1. สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
1) สิทธิในการลา 
2) สิทธิในการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รับราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์) 
3) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย

ประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
4) สิทธิในการได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ตนเอง , บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร 

ซึ่งไม่เกิน 3 คน โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถท่ีอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู) 

5) สิทธิในการได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่ 1-3 
6) สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
7) สิทธิได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ 

2. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
 1) สิทธิในการลา 

2) สิทธิในการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รับราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์) 
3) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
4) เงินทดแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
5) สิทธิจากประกันสังคม 

3. สิทธิการลาของข้าราชการ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 แบ่งเป็น 11 ประเภท ดังนี้ 

 
ประเภทการลา สิทธิการลา 

1. การลาป่วย -  ไม่กำหนด (ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงด้วยว่าป่วยจริงหรือไม่) 
-  ลาโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งได้ไม่เกิน 60 วันทำการ 
แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป 
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 60 วันทำการ  

2. การลาคลอดบุตร -  ไม่เกิน 90 วัน   
-  ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้น ได้ไม่เกิน 90 วัน 

3. การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร 
(ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย) 

-  ไม่เกิน 15 วันทำการ 
-  ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้น ได้ไม่เกิน 15 วันทำการ 

ส่วนที่ 2 กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
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ประเภทการลา สิทธิการลา 
4. การลากิจส่วนตัว 
 

4.1 การลากิจส่วนตัว (โดยแท้) 
- ไม่กำหนด 
- ลาโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งได้ไม่เกิน 45 วันทำการ 
4.2 การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
- ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์ขอลากิจส่วนตัวเพ่ือ 
เลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน ทำการ 
- แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้น ลาได้ 15 วันทำการ/
ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา (ไม่ว่าจะคาบเก่ียวปีงบประมาณหรือไม่) 

5. ลาพักผ่อน -  ลาได้ 10 วนัทำการ ถ้าลาไม่ครบ ให้สะสมได้รวมกันไม่เกิน 20 วันทำการ 
-  ถ้ารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้สะสมได้รวมกัน ไม่เกิน 
30 วันทำการ  
-  ข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศ ลาพักผ่อนประจำปีเพ่ิมขึ้นอีก 
10 วันทำการ แต่สะสมวันลาพักผ่อนไม่ได้ 

6. การลาอุปสม 
บท/ไปประกอบ 
พิธีฮัจญ์ 

-  ไม่กำหนด 
-  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ หากยังไม่เคยลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮัจญ์ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้นได้ไม่เกิน 120 วัน  ทั้งนี้ 
ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล -  ไม่กำหนด  
-  ให้เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวัน และเวลา
ในหมายเรียก 
-  ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้นได้ 
-  แต่ถ้าไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือน 
-  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็น ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่อธิบดีหรือ
ตำแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปเห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้
แต่ไม่เกิน 15 วัน 

8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงาน 
วิจัย หรือดูงาน 
 
 
 
 

-  ไม่มีกำหนด 
-  ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้นได้ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา  
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัว
เพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ 
-  หากเกิน 4 ปี  ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้นได้ ทั้งนี้ เมื่อ
รวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 6 ปี 
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ประเภทการลา สิทธิการลา 
9. การลาไปปฏิบัติ 
งานในองค์การ  
ระหว่างประเทศ 

-  ไม่เกิน 1 ปี 
-  ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเว้นแต่ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ 

10. การลาติดตามคู่สมรส  
  

-  ไม่เกิน 2 ปี 
-  ในกรณีจำเป็น อาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 4 ปี 
-  ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ 
-  ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
(ข้าราชการที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ) 

-  ไม่เกิน 1 ปี 
-  ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างนั้นได้ไม่เกิน 1 ปี 

4. สิทธิการลาของพนักงานราชการ 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.2554 แบ่งการลา เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

 
ประเภทการลา สิทธิการลา ได้รับค่าตอบแทน 

1. การลาป่วย - เท่าท่ีป่วยจริง - ได้รับค่าตอบแทน ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 
- ส่วนที่เกิน 30 วัน รับเงินทดแทน จากกองทุน
ประกันสังคม 

2. การลาคลอดบุตร - ลาได้ 90 วัน - ได้รับค่าตอบแทน 45 วัน 
- อีก 45 วันรับเงินสงเคราะห์จากกองทุน
ประกันสังคม 

3. การลากิจส่วนตัว - ปีหนึ่งไม่เกิน 10  วันทำการ 
- ทำงานไม่ครบ 1 ปี ให้ทอนสิทธิ 

- ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน 

4. การลาพักผ่อน - ปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ    
- ปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
ราชการยังไม่ครบ 6  เดือน ไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อน 
- พนักงานราชการ รับราชการไม่น้อย
กว่า 1 ปี ให้สะสมได้รวมกัน ไม่เกิน 
15 วันทำการ 
 

- ปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ  
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ประเภทการลา สิทธิการลา ได้รับค่าตอบแทน 
5. การลาตรวจเลือก/เตรียมพล - ตามหมายเรียก - ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน 
6. การลาอุปสมบท/ประกอบพิธี
ฮัจญ์ (ต้องได้รับการจ้างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

- ไม่เกิน 120 วัน 
ได้สิทธิลาได ้1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาที่มีสถานะภาพเป็น
พนักงานราชการ 

- ไม่เกิน 120 วัน 

หมายเหตุ 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (4) ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 (4) การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ สำหรับปีแรกที่ได้รับการจ้าง
ยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องกับในส่วนราชการเดิม
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พนักงานราชการผู้ใดที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป และในปีที่ผ่านมาพนักงานราชการผู้นั้นมิได้ลา
พักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สามารถนำวันลาพักผ่อนที่เหลือซึ่งยัง
ไม่ได้ลามาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่นำมาสะสมต้องไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วันทำการ” 

และให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5 (4) ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

ข้อ 5 (4) การลาพักผ่อนประจำปี ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่
กำหนดในข้อ 4 (4)” 

5. หลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ออกตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555 

5.1 การลาป่วย 
สิทธิการลาป่วย 

  1. มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาปีหนึ่งได้ 60 - 120 วันทำการ 
  2. ลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา 
  3. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาต 
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
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การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่
กรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ โดยให้แจ้งโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
เช่น ทางเอกสาร Social Network และได้รับอนุญาตก่อน จึงจะถือว่าเป็นการลาป่วย เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อการปฏิบัติราชการ 
 หลักเกณฑ์ที่กำหนด   
   1. การลาป่วย ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา มีสิทธิพิจารณาขอใบรับรองแพทย์ตามความเหมาะสม 

2. การจัดส่งใบลาป่วยกรณีจำเป็น ตามระเบียบให้จัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
2.1 หากเกิน 3 วันทำการแล้ว ยังไม่จัดส่งใบลาให้งานการเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้บังคับบัญชา 

ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของบุคคลนั้นๆ ทราบ เพ่ือทวงถาม 
2.2 หากเกิน 5 วันทำการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นๆ ขาดราชการ 

5.2 การลากิจส่วนตัว 
สิทธิการลากิจส่วนตัว  มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือน ปีละไม่เกิน 45 วัน 

  การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
   1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  2. ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่  

2.1 กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ กำหนดให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผล
ความจำเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อน แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

 2.2 กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดราชการได้ กำหนดให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทราบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 
 หลักเกณฑ์ที่กำหนด   
  1. กรณีมีเหตุพิเศษตามข้อ ๒.๒ ต้องแจ้งผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
เช่น ทางเอกสาร Social Network และได้รับอนุญาตก่อน จึงจะถือว่าเป็นการลากิจ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการปฏิบัติราชการ 
   2. หากมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถจัดส่งใบลาก่อนหยุดราชการได้ จะผ่อนผันให้จัดส่งใบลาพร้อมเหตุผล 
ภายใน ๓ วันทำการ 

5.3 การลาพักผ่อน 
สิทธิการลาพักผ่อน 

  1. มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
ยังไม่ถึง 6 เดือน 
   2. ถ้าปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้ว แต่ไม่ครบ 10
วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อน
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ในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันทำการ แต่ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
 การเสนอหรือจัดส่งใบลา 

1. ให้เสนอและจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ มิฉะนั้นจะถือว่าลากิจหรือขาดราชการ 

2. การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ 
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

3. ถ้ามีงานเร่งด่วนผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้โดยให้ยกเลิกวันลา 
4. จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ให้ผู้บังคับบัญชาลงนามให้แล้วเสร็จ

ว่าอนุญาตหรือไม่ หากยื่นใบลาล่วงหน้ากระชั้นชิดน้อยกว่า 3 วันทำการ และยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วหยุด
ราชการไป ให้ถือว่าเป็นลากิจหรือขาดราชการ 

หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 การลาติดวันหยุดพิเศษ (ก่อน-หลัง) ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม 
ผู้มีอำนาจการอนุญาตการลา 
  หัวหน้ากลุ่มมีอำนาจลงนามลาป่วยครั้งละไม่เกิน 30 วัน ลากิจครั้งละไม่เกิน 15 วัน ลาพักผ่อนครั้งละ
ไม่เกิน 5 วัน 
 1. กรณีหัวหน้ากลุ่มไปราชการหรือลาในวันนั้น ให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้ากลุ่ม ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ที่ 97/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2562 เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลา ของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม 
 2. กรณีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ไปราชการหรือลาในวันนั้น 
ให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๔ จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาต
การลาของรองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่ม 

5.4 การขออนุญาตลาอุปสมบท 
ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตลาอุปสมบท จะต้องจัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา สถานที่
อุปสมบท และแนบใบลาอุปสมบทได้รับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มแล้วโดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบวันลาเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง 
        5.5 การขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 
        ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องจัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา สถานที่ 
และเหตุผลในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบคือ สำเนาใบลาที่ได้รับอนุญาตแล้วโดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบวันลาเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง 
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6. เหตุและสิทธิของข้าราชการได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ 
เหตุที่ออกจากราชการ อายุราชการ สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ เงินที่ได้รับ 

ลาออก 
ให้ออก 
ปลดออก 

ไม่ถึง 10  ปี - - 
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี เลือกรับบำเหน็จ บำเหน็จ 
25 ปีขึ้นไป เลือกรับบำเหน็จ/บำนาญ บำเหน็จ/บำนาญ 

เกษียณ/สูงอายุ/ทุพพลภาพ/
ทดแทน 

ไม่ถึง 1 ปี - - 
1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี บำเหน็จ บำเหน็จ 
10 ปีขึ้นไป บำเหน็จ/บำนาญ บำเหน็จ/บำนาญ 

เสียชีวิต 1 ปีขึ้นไป บำเหน็จตกทอด บำเหน็จตกทอด 

7. หลักเกณฑ์การลาที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

7.1 จำนวนครั้งของการมาสาย ในรอบ 6 เดือนของข้าราชการมาสาย 

        ⋆  เลื่อนระดับดีเด่น     ไม่เกิน 5 ครั้ง 

        ⋆  เลื่อนระดับดีมาก     ไม่เกิน 6-10 ครั้ง 

        ⋆  เลื่อนระดับดี      ไม่เกิน 11-15 ครั้ง 

        ⋆  เลื่อนระดับพอใช้     ไม่เกิน 16-23 ครั้ง 
  7.2 จำนวนครั้งของการมาสาย  ในรอบ 6 เดือนของลูกจ้างประจำมาสาย 

        ⋆  เลื่อน  1  ขั้น      ไม่เกิน 8 ครั้ง 

        ⋆  เลื่อน  0.5  ขั้น     ไม่เกิน 9-23 ครั้ง 
  7.3 จำนวนครั้งของการมาสาย  ในรอบ 1 ปีของพนักงานราชการมาสาย 

        ⋆  เลื่อนค่าตอบแทนระดับดีเด่น     ไม่เกิน 10 ครั้ง 

        ⋆  เลื่อนคา่ตอบแทนระดับดีมาก      ไม่เกิน 20 ครั้ง 

        ⋆  เลื่อนค่าตอบแทนระดับดี      ไม่เกิน 46 ครั้ง   
หมายเหตุ 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ในรอบการประเมิน ลากิจ/ลาป่วย ได้ไม่เกิน 
23 วันทำการ ต่อรอบการประเมิน 
             2. พนักงานราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
อยู่ในเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าระดับดี และในรอบ 1 ปี ต้องมีวันลาไม่เกิน 40 วันทำการ (ลาป่วย 30 วันทำการ ลากิจ 10 วันทำการ) 

7.4 ลูกจ้างชั่วคราว 

       ⋆ ลาพักผ่อน  ลาได้ 10 วัน  หลังจากปฏิบัติงานแล้ว 6 เดือน (ไม่สะสม) 

       ⋆ ลาป่วย  ปีแรกไม่เกิน 8 วัน  ปีต่อไปไม่เกิน 15 วัน 

       ⋆ ลากิจ  จะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา 
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       ⋆ ลาคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่ที่เริ่ม
เข้าปฏิบัติงานในปีแรก ไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

8. หลักเกณฑ์การใช้ระบบสแกนนิ้วมือ 
มติคณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) กำหนดให้

ใช้ระบบสแกนนิ้วมือในการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพียงอย่างเดียว ตามกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ 08.30 น. และกลับ

เวลา 16.30 น. โดยต้องรอให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแจ้งว่า “บันทึกสำเร็จค่ะ” หากไม่สำเร็จให้สแกน
ลายนิ้วมือใหม่ ขอบเขตเวลา : เข้า – เลิก ปฏิบัติราชการ 

* สแกนลายนิ้วมือหลังเวลา  08.30 น. ถือว่ามาสาย 
2) ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติงานใด ให้สแกนลายนิ้วมือที่สถานที่ปฏิบัติงานนั้น  
    * สำหรับกรณีมาประชุมที่  สคร.4 จ.สระบุรี  ให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย 

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพ สแกนลายนิ้วมือที่ สคร.4 จ.สระบุรี 

    ** สำหรับกรณีไปประชุมราชการที่ศูนย์ฝึกอบรม กรมควบคุมโรค จังหวัดสระบุรี ให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานประจำอาคาร สคร.4 จ.สระบุรี กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค และกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย ลงลายมือชื่อในสมุดลงลายมือชื่อสำหรับผู้มาประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ  

    *** สำหรับกรณีไปประชุมราชการที่กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคหรือกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอาคาร สคร.4 จ.สระบุรี และศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่ไปร่วม
ประชุมลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคหรือ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย (ผู้จัดประชุม) 

โดยถือว่าการลงลายมือชื่อดังกล่าว เป็นการเทียบเท่าสแกนลายนิ้วมือ 
3) กรณีผู้สแกนลายนิ้วมือเครื่องไม่อ่าน ให้ลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการแทน โดยให้ลงนาม

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (จะเก็บสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลา 08.30 น. และสามารถลงชื่อเลิกปฏิบัติราชการ
ได้อีกครั้งเวลา 16.30 น.) 

4) กรณีลืมสแกนลายนิ้วมือ ให้หาพยานบุคคลรับรองในแบบฟอร์มที่กลุ่มบริหารทั่วไปกำหนด 
กรณีหาพยานบุคคลไม่ได้ ให้ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน หากยังไม่พบในกล้องวงจรปิด ถือว่า  
ไม่ได้มาปฏิบัติงานให้ทำการยื่นใบลา ทั้งนี้ การชี้แจงเรื่องการลืมสแกนลายนิ้วมือให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
และจัดส่งที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลืมสแกนลายนิ้วมือ 

5) กรณีลาครึ่งวันเช้า ให้สแกนลายนิ้วมือเพ่ือปฏิบัติราชการได้ก่อนเวลา 13.00 น. หากสแกน
ลายนิ้วมือหลังเวลา 13.00 น. ให้ถือว่ามาสาย 
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6) การเดินทางไปราชการภายนอกหน่วยงาน หรือไปราชการในอำเภอพระพุทธบาทเต็มวัน ไม่ต้อง
สแกนลายนิ้วมือ โดยกลุ่มบริหารทั่วไปจะนำหลักฐานการขออนุมัติไปราชการของเจ้าหน้าที่มาบันทึก  
ในทะเบียนคุมการไปราชการทุกครั้ง 

7) การเดินทางไปราชการภายในอำเภอพระพุทธบาทครึ่งวัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
- กรณีไปราชการช่วงเช้า ให้กลับมาสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการในช่วงบ่าย 
- กรณีไปราชการช่วงบ่าย ให้มาสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติราชการในช่วงเช้า และให้สแกน

ลายนิ้วมือออกเมื่อจะเดินทางไปราชการ 

9. แนวทางการขอย้าย ขอโอน และขอไปช่วยราชการ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้มีการทบทวนแนวทางการขอย้าย  
ขอโอน และขอไปช่วยราชการ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติ ดังนี้ 

1. การขอย้าย/โอน/ช่วยราชการ นอกสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
             1.1 ผู้ขอย้าย/โอน/ จะต้องปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  1.2 ผู้มีสัญญาผูกพันชดใช้ทุนจะต้องปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา หรือให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ หรือข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญา 
  1.3 ผู้ขอย้าย/โอน จะต้องแนบเอกสารหนังสือยินยอม หรือหนังสือที่แสดงว่ามีตำแหน่งรองรับ 
จากหน่วยงานที่จะรับย้าย/โอน หากเป็นการขอย้าย/โอน ตามประกาศของหน่วยงานจะต้องแนบสำเนา
ประกาศฯ ด้วยทุกครั้งที่ขอย้ายหรือขอโอน                 
  1.4 การขอย้าย/โอน สามารถยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารตามเหตุผลและความจำเป็น  
โดยการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ในกรณีท่ีจำเป็น 
อาจนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 
  1.5 การขอไปช่วยราชการ กรณีมีความจำเป็น จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
เช่น ใบรับรองแพทย์ของบิดา/มารดา ที่ระบุคำวินิจฉัยของแพทย์ชี้ชัดว่าเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง   
  1.6 หน่วยงานจะพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอไปช่วยราชกา ร 
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๔ จังหวัดสระบุรี  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ต่อไป 
 2. การขอย้ายไปปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน 
                   2.1 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ยื่นหนังสือขอย้ายภายในหน่วยงานได้ 
ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยจะพิจารณาให้มีผลหลังวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น 
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                   2.2 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ต้องการขอย้ายกลุ่มภายในหน่วยงาน
จะต้องปฏิบัติงานในกลุ่มเดิมก่อนขอย้ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
                   2.3 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เมื่อได้ย้ายมาปฏิบัติงานในกลุ่มใหม่แล้ว
จะต้องปฏิบัติงานในกลุ่มนั้นอย่างน้อย 3 ปี ยกเว้นข้าราชการ/พนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือรับ
ย้าย/โอนมาปฏิบัติรายการใหม่ เมื่อปฏิบัติงานในกลุ่มเดิมแล้ว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเหตุผล เช่น ไม่ตรง
กับวิชาเอกที่เรียนมา ให้ยื่นหนังสือขอย้ายได้เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแล้ว หลังจากนั้นจะต้องปฏิบัติงานในกลุ่ม
ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะขอย้ายกลุ่มได้ 

2.4 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ขอย้ายกลุ่มปฏิบัติงานจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อภาระงาน และจะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้ากลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
                   2.5 กลุ่มที่จะรับย้ายไปปฏิบัติงานจะต้องมีภารกิจ และตำแหน่งว่างรองรับ หรือมีการแลกเปลี่ยน
อัตรากำลังระหว่างกลุ่ม และดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน หรือย้ายกลับกลุ่มตามบัญชีจัดตำแหน่ง 
                   2.6 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่มีเหตุจำเป็นระหว่างปีสามารถเสนอ
คำร้องขอย้ายกลุ่มปฏิบัติงานได้นอกรอบ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ โดยการ
อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้
ปลายทางจะต้องมีตำแหน่งรองรับ 
                   2.7 หน่วยงานจะพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอย้ายภายในหน่วยงาน 
ตามข้อ 2.1 - 2.6 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ต่อไป 

10. การขออนุมัติไปราชการ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มีแนวทางการปฏิบัติในการขออนุมติไปราชการ 2 กรณี ดังนี้ 

   1. การไปราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำเดือน  เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  อนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติงานประจำเดือนแล้ว ผู้ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติไปราชการ  ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน, วัน เดือน ปี, เดินทาง
โดยพาหนะใด, รหัสโครงการตามแบบการขออนุมัติไปราชการ เสนอหัวหน้ากลุ่ม เพ่ือให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ลงนามอนุมัต ิ
         2. การไปราชการนอกแผนปฏิบัติราชการประจำเดือน  เป็นกรณีที่มีหนังสือแจ้งมาภายหลังที่
ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  ให้ไปราชการได้ แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้จะขอไปราชการจัดทำ
บันทึกขออนุมัติไปราชการตามแบบฟอร์มเสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
ลงนามอนุมัติให้ไปราชการ โดยแนบเรื่องเดิมซึ่งระบุชื่อผู้ที่จะไปราชการที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี อนุมัติในหลักการแล้วแนบด้วย พร้อมทั้งระบุด้วยว่าจะใช้เงินจากโครงการรหัสใด 
         กรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปราชการมิได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการทั้งตามแผนหรือนอกแผน หากไม่สามารถไปปฏิบัติตามกำหนดได้หรือปรับเปลี่ยน
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แผน/บุคคล จะต้องจัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลที่มิได้ออกปฏิบัติราชการ หรือปรับเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนตัวบุคคล 
เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่ม และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพ่ือทราบและ
อนุมัติต่อไป 

11. ข้อบังคับเกี่ยวกับการผ่านเข้า – ออกสำนักงาน 
    การเดินทางผ่านเข้า – ออกสำนักงานด้วยยานพาหนะ ให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้อง
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง สำหรับรถยนต์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าของรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 
12. การเข้าร่วมงานพิธี 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดให้ข้าราชการ ต้องไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ 
โดยได้มีคำสั่งจัดแบ่งข้าราชการเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5 – 10 คน เพ่ือเข้าร่วมงานพิธี หมุนเวียนไปตามลำดับ 
ซึ่งงานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดพร้อมประสานการขอใช้รถยนต์และจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ต้องนำไปใช้ในพิธี เช่น พานพุ่ม พวงมาลา ให้กับหัวหน้ากลุ่มผู้ไปร่วมงานพิธี และหัวหน้ากลุ่ม
จะต้องเป็นผู้ประสานข้าราชการในกลุ่มทุกคนให้เข้าร่วมงานพิธีที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีแล้วให้
หัวหน้ากลุ่มจัดทำรายงานการไปร่วมพิธีพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ทราบ 

13. การเบิกวัสด ุ
  กลุ่มงานจะขอเบิกวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจากคลังพัสดุได้ โดยการเขียนใบเบิกวัสดุตาม
แบบฟอร์มเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่ม และส่งใบเบิกไปที่งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป และจะต้องได้รับวัสดุที่เบิก
ภายใน 3 วันทำการ หากเป็นวัสดุที่ต้องขออนุมัติจัดซื้อ ให้หัวหน้ากลุ่มดำเนินการจัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็นในการขออนุมัติจัดซื้อ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  
ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หากผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี อนุมัติในหลักการ 
งานพัสดุจะดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
14. การขออนุญาตใช้รถยนต์ 

ระเบียบการปฏิบัติภายในของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กำหนดให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ขอใช้รถยนต์จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่งงานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อจัดรถยนต์และเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามอนุญาตใช้รถยนต์ 

15. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
  1. ผู้มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถยื่นคำขอ กรณีดังต่อไปนี้ 
   -  ขอมีบัตรครั้งแรก 
   -  ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย เปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ชำรุด อ่ืน ๆ 
เช่น  เปลี่ยนหน่วยงานใหม่ เปลี่ยนตำแหน่ง เป็นต้น 
  2. เอกสารประกอบการขอมีบัตรประจำตัว 
   -  คำร้องขอมีบัตรประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ 
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   -  รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. (ข้าราชการ 1 รูป, ลูกจ้างประจำ 2 รูป, พนักงานราชการ 2 รูป)
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ 
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประดับเครื่องหมาย ยศ ชั้น ป้ายชื่อ – ชื่อสกุล   
   -  กรณีบัตรเก่าสูญหาย  ให้แนบใบแจ้งความ 
   สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 
และจะได้รับบัตรหลังจากวันที่ยื่นคำขอ 1 สัปดาห์ ยกเว้นข้าราชการจะได้รับหลังจากยื่นคำขอประมาณ 1 เดือน 
เนื่องจากต้องดำเนินการไปยังกรมควบคุมโรค เพ่ือให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในบัตรดังกล่าว 

16. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  จะดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและชั้นสายสะพาย  เป็นประจำทุกปีก่อนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม) โดยบุคลากรของสำนักงานไม่ต้องดำเนินการใดๆ 
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1. การขอบ้านพักของทางราชการ 
        ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  4 จังหวัดสระบุรี  มีบ้ำนพักทำงรำชกำร 3 แห่งคือ บ้ำนพัก  
สคร.4 จ.สระบุรี, บ้ำนพักที่ศูนย์กำมโรค และบ้ำนพักที่ศูนย์สำธิตบริกำร ซึ่งตำมระเบียบต้องจัดที่พักให้
ข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนเข้ำอยู่อำศัยก่อน หำกมีบ้ำนพักว่ำงอยู่คณะกรรมกำรบ้ำนพักจะพิจำรณำ
คัดเลือกผู้ขอเข้ำพัก โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ สถำนะทำงครอบครัว และควำมจ ำเป็นอ่ืนๆ  
ผู้ที่ประสงค์ขอเข้ำอยู่อำศัยในบ้ำนพักของทำงรำชกำรต้องท ำบันทึกขอบ้ำนพักพร้อมชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มที่สังกดัเสนอ ผอ.สคร.4 จ.สระบุรี ผ่ำนประธำนคณะกรรมกำรบ้ำนพัก 
2. การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข 

กำรสมัครเป็นสมำชิก ฌกส. มีสมำชิก 2 ประเภท 
1. ประเภทสำมัญ ได้แก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงฯ 
2. ประเภทสมทบ ได้แก่ สำมี ภรรยำ บุตร 

คุณสมบัติ 
1. มีอำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 
2. มีอนำมัยสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใกล้ขีดอันตรำย 
3. ต้องให้แพทย์ตรวจรับรองสุขภำพซึ่งปฏิบัติรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
เมื่อสมำชิกเสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงินตำมที่สมำชิกผู้ตำยระบุหรือทำยำท จะได้รับเงินสงเครำะห์ 

ประมำณ 600,000 บำท ซึ่งอัตรำเงินที่ได้รับจะผันแปรตำมจ ำนวนสมำชิกท่ีมีอยู่ และกำรหักเงินแต่ละเดือนจะ
ไม่เท่ำกันข้ึนอยู่กับจ ำนวนสมำชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือน 

กำรขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เปลี่ยนที่อยู่อำศัย 
ให้ส่งหลักฐำนกำรเปลี่ยนดังกล่ำวให้หน่วยงำน (กำรเงิน) เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว 

ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ เปลี่ยนค ำน ำหน้ำ นำง นำงสำว 
กำรเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ 

1. ต้องกรอกเอกสำรแบบ ฌกส.3 
2. ระบุผู้มีสิทธิรับเงินให้ชัดเจนตรงตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. มีผู้รับรอง 2 คน 

กรณีเสียชีวิต 
แจ้งกำรเสียชีวิตผ่ำนหน่วยงำน (กำรเงิน) โดยเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบหลักฐำน ซึ่งกำร

เสียชีวิตมี 2 ประเภท 
1. กำรเสียชีวิตปกติ เช่น กำรเสียชีวิตด้วยโรคต่ำง ๆ 

ส่วนที่ 3 สวัสดิการ 
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2. กำรเสียชีวิตผิดธรรมชำติ เช่น กำรถูกฆ่ำ กำรฆ่ำตัวเอง กำรถูกรถชน เป็นต้น ซึ่งจะต้องมี
เอกสำรเพ่ิมเติม เป็นบันทึกประจ ำวันเกี่ยวกับคดี รำยงำนกำรชันสูตรพลิกศพ ส ำนวนกำรสอบสวนของต ำรวจ เป็นต้น 

สนใจเป็นสมำชิกติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงำนต้นสังกัด (กำรเงิน) 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค มีสมำชิก 2 ประเภท คือประเภทสำมัญและสมทบ 
1. ประเภทสำมัญ ได้แก่ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ไม่จ ำกัดอำยุ 
2. ประเภทสมทบ ได้แก่ พนักงำนรำชกำร 

กำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน จะส่งขั้นต่ ำสุด 600 บำท สูงสุด 5,000 บำท 
สิ้นปีมีเงินปันผลประมำณอัตรำละ 6 % 
สวัสดิกำรจะคล้ำยกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเชียงใหม่ แต่ไม่มีฌำปนกิจสงเครำะห์ 
โดยดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ddc.moph.go.th 

4. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 

ผู้รับสวัสดิกำร กรอกแบบฟอรม์ใบเบิกค่ำสวสัดิกำร 
เกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล 

ส่งงำนกำรเงิน 

งำนกำรเงิน ด ำเนินกำร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ของเอกสำร 

เสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 

อนุมัติตำมล ำดบั 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติแล้ว ส่งคนืงำนกำรเงิน 

งำนกำรเงินเบิกเงินงบประมำณใหก้ับผู้ขอรับเงินสวสัดิกำร 

จ่ำยเงินให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิกำร 

ขัน้ตอนท่ี 2 

ขัน้ตอนท่ี 3 

ขัน้ตอนท่ี 4 

ขัน้ตอนท่ี 5 

ขัน้ตอนท่ี 6 

เอกสำรไม่ถูกต้อง 

เอกสำรไม่ถูกต้อง 

http://ddc.moph.go.th/
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 ค าอธิบายข้ันตอนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล
(แบบ 7131) ที่มีรำยชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิกำรและลงวันที่ยื่นขอรับเงินฯ พร้อมกับแนบใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ
งำนกำรเงิน 
 ขั้นตอนที่ 2 งำนกำรเงินท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกฯ และใบเสร็จรับเงินฯ หำกถูกต้อง
แล้วเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ลงนำมพร้อมชื่อ-นำมสกุล ตัวบรรจงและต ำแหน่งตำมล ำดับหำกไม่ถูกต้อง ส่งคืน
ให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิกำรเพื่อท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีอ ำนำจลงนำม ลงนำมอนุมัติในใบเบิกฯ ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลั งว่ำด้วย
วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล พ.ศ.2553 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้มีอ ำนำจลงนำมแล้ว ส่งคืนงำนกำรเงินเพ่ือท ำกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับผู้ขอรับเงินฯ 
 ขั้นตอนที่ 5 งำนกำรเงินเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณ 
 ขั้นตอนที่ 6 จ่ำยเงินให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิกำรและลงลำยมือชื่อพร้อมชื่อ-นำมสกุลตัวบรรจงทั้งผู้รับ
เงินและผู้จ่ำยเงิน ผู้จ่ำยเงินลงวัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงินให้ครบถ้วน 
  
 ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีสิทธ ิ

ผู้รับบ ำนำญปกต ิ

ผู้รับบ ำนำญพิเศษ 

เหตุทุพพลภำพ 

ผู้รับเบีย้หวัด 

ข้ำรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
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บุคคลในครอบครัว หมายความว่า 
1. บุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุนิติภำวะแล้วแต่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือเสมือนไร้ควำมมำรถซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่ง
ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

2. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ 
3. บิดำ หรือมำดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลในครอบครัว 
 บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสำมำรถน ำค่ำรักษำพยำบำลมำเบิกจ่ำยเป็น 

ค่ำรักษำพยำบำลตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 ได้นั้น
ประกอบด้วยบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมำยโดยมีหลักฐำน
ทำงรำชกำรรับรองควำมถูกต้อง 

5. สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมำยถึง เงินที่ทำงรำชกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำส ำหรับบุตรของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้แก่ 
 1. ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณ รำยจ่ำยหมวด 
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำของกระทรวง กรม 
  ยกเว้น 
  - ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
  - ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจที่อยู่ระหว่ำงเข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำของกรมต ำรวจ
ซึ่งเป็นกำรศึกษำอบรมก่อนเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำ 
  - ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำง 

2. ผู้ได้รับบ ำนำญปกติหรือผู้ได้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด 
 บุตร หมำยควำมว่ำ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งมีอำยุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรมและบุตรซึ่งบิดำมำรดำได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

คู่สมรส 

บุตร (3 คน) มำรดำ 

บิดำ 
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 บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร ได้แก่ บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับ
เรียงตำมล ำดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่ำเป็นบุตรที่เกิดจำกกำรสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ ำนำจปกครองของตน
หรือไม่ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรยัง ไม่ครบ 3 คน 
ต่อมำมีบุตรแฝดท ำให้จ ำนวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรส ำหรับบุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดท้ำย 
แต่บุตรแฝดดังกล่ำวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจำกคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง เป็นผู้ใช้สิทธิ 
บุตรที่เกินกว่ำ 3 คน แต่ในจ ำนวน 3 คนนั้น ถ้ำตำย กำยพิกำรหรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนอำยุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอำบุตรล ำดับต่อไปน ำมำเบิกได้ให้ครบ 3 คน อย่ำงเดิม 
จนกว่ำจะหมดสิทธิ 
 สถานศึกษาของทางราชการ หมำยควำมว่ำ 
 1. มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัยในสังกัด หรืออยู่
ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือที่อยู่ในก ำกับของรัฐ 
 2. วิทยำลัยหรือสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัยในสังกัด หรืออยู่ใน ก ำกับ
ของกระทรวงศกึษำธิกำร หรือส่วนรำชกำรอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
 3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร มหำวิทยำลัย วิทยำลัย องค์กำร บริหำร
ส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมำยจัดตั้ง และให้หมำยควำมรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนด้วย 
 4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ำกับของส่วนรำชกำรอ่ืนหรือองค์กำรของรัฐบำลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
 5. โรงเรียนในสังกัดส่วนรำชกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 6. สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนรำชกำร 
 สถานศึกษาเอกชน หมำยควำมว่ำ 
 1. สถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 2. โรงเรียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียนและให้รวมถึงโรงเรียน
นำนำชำติ 
 เงินบ ารุงการศึกษา หมำยควำมว่ำ เงินประเภทต่ำงๆ ที่สถำนศึกษำของทำงรำชกำรเรียกเก็บ ตำมอัตรำ
ที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือที่ก ำกับ มหำวิทยำลัย องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กฎหมำยจัดตั้ง หรือองค์กำรของรัฐบำล 
 เงินค่าเล่าเรียน หมำยควำมว่ำ เงินค่ำธรรมเนียมกำรเรียนหรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ซึ่ง สถำนศึกษำ 
ของเอกชนเรียกเก็บตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
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 ค่าธรรมเนียมการเรียน หมำยถึง เงินที่สถำนศึกษำเอกชนเรียกเก็บตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำก 
ส่วนรำชกำรที่ควบคุมดูแลสถำนศึกษำนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำด้วย 
 ปีการศึกษา หมำยควำมว่ำ ปีกำรศึกษำท่ีก ำหนดโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือ
ที่ก ำกับ มหำวิทยำลัย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมำยจัดตั้งหรือองค์กำรของรัฐบำล 
 กำรใช้สิทธิ 
 1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือ ลูกจ้ำงประจ ำหรือ ผู้ได้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัดให้ คู่สมรส
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
  1.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือ ลูกจ้ำงประจ ำ หรือผู้ได้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัด
ที่อยู่ในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ ของบุตร
ว่ำตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
  1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ หรือผู้ได้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัดอยู่ 
ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก ก่อนกำรใช้สิทธิตำมวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนส่วนรำชกำรผู้เบิกของ ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้
สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดยส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือส่วน รำชกำรผู้เบิก
บ ำนำญเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ผู้นั้นร้องขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือ ส่วนรำชกำรผู้
เบิกบ ำนำญเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ และตอบรับตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 2. กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรและใช้สิทธิจำก
หน่วยงำนอ่ืนแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ เว้นแต่ผู้ 
มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้ เฉพำะส่วนที่ต่ ำกว่ำสิทธิที่พึงจะได้รับ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
 3. กรณีบิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของบุตรที่ได้หย่ำ หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำม
กฎหมำย (หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค0417/ว36 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2549 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรและกำรรักษำพยำบำลส ำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่ำ หรือแยกกันอยู่
โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำย) 
  3.1 กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำรทั้งสองฝ่ำย ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ ขอรับ 
เงินสวัสดิกำรส ำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยที่ปกครองหรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิกำรส ำหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดยให้ส่วนรำชกำร 
เจ้ำสังกัดแจ้งกำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ำยได้ทรำบและตอบรับ 
ให้กับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรส ำหรับบุตรตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
  3.2 กรณีผู้มีสิทธิฝ่ำยเดียวเป็นข้ำรำชกำร เมื่อหย่ำกับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกัน
ตำมกฎหมำยกับคู่สมรสผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรส ำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยปกครองหรือ 
อุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน 
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  3.3 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรจำก 
หน่วยงำนอ่ืน เมื่อหย่ำหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ำยปกครองหรือ 
อุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้ เฉพำะ 
ส่วนที่ต่ ำกว่ำสิทธิที่พึงจะได้รับตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
 ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิดังกล่ำวในครั้งแรก ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเรียกเอกสำรเพ่ือประกอบกำรเบิกจ่ำยโดย 
  1. กรณีท่ีมีกำรหย่ำกันตำมกฎหมำยให้แนบ ส ำเนำทะเบียนกำรหย่ำ 
  2. กรณีท่ีแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำยให้แนบ ส ำเนำทะเบียนสมรส 
 ระยะเวลาการขอเบิก 
 1. กำรขอเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บเงินเป็นรำยภำคเรียน ต้องยื่น
หลักฐำนขอเบิกภำยใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค 
 2. กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บเงินเป็นรำยปีกำรศึกษำ ต้องยื่น
หลักฐำนขอเบิกภำยใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศกึษำนั้นๆ 

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ ที่ให้เบิกจ่ำยได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำของทำงรำชกำร เรียกเก็บ
ตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือที่ก ำกับมหำวิทยำลัย องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง หรือองค์กำรรัฐบำล (อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้) ส ำหรับรำยละเอียดของสำขำวิชำตำม
ประเภทวิชำหรือสำยวิชำ ของหลักสูตรที่ก ำหนด ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้อนุญำตให้
สถำนศึกษำเอกชนท ำกำรเปิดสอนในสำขำวิชำนั้นๆ 
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แนะน ำหอพักใกล้ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 
 

ชื่อหอพัก เบอร์โทร ราคา แผนที่ 
แสนสุข อพำร์มเม้นท์ 084-1035512 

คุณเอ 
รำคำเริ่มต้นประมำณ 3,500 บำท  

 
 

 
สีชมพู 061-5486266 

คุณเจี๊ยบ 
รำคำเริ่มต้นประมำณ 3,500 บำท  

 
 

 
วิจิตรำ อพำร์มเม้นท์ 063-9236954 ห้องธรรมดำ 1,600 บำท 

ห้องเฟอร์นิเจอร์ 2,000 บำท 
ห้องแอร์+เฟอร์นิเจอร์ 2,500 บำท 
 

 
 
 

 
ฟูรุ่งเรือง 086-7102299 ห้องธรรมดำ 1,900 บำท 

ห้องแอร์ 2,500 บำท 
 

 
 
 

 
โชคดี อพำร์มเม้นท์ 081-8524388 ห้องธรรมดำ 1,800 บำท 

ห้องแอร์ 2,500 บำท 
 

 
 
 

 
นิ่มสุวรรณ อพำร์มเม้นท์ 036-267338 

036-232640 
081-9442389 

ห้องธรรมดำ 1,800 บำท 
ห้องแอร์ 2,600 บำท 
 

 
 
 

 
SVR เพลส 095-5109905 

คุณเกมส์ 
 
 
 
 

รำคำเริ่มต้นประมำณ 3,500 บำท  
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เลิศลอย 081-9955526 
081-9480945 

ห้องธรรมดำ 2,500 บำท 
ห้องแอร์ 2,800 บำท 
 
 

 
 
 

 
แสงไพโรจน์ 086-4059635 รำคำเริ่มต้นประมำณ 2,300 บำท  

 
 

 
ขุมทรัพย์ 089-8089553 

คุณวำสนำ 
ห้องธรรมดำ 1,700 บำท  

 
 

 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้าราชการอยู่ระหว่างทดลองราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบ E-Learninge ของสำนักงาน ก.พ.                    ระบบ Learning Space ของสำนักงาน ก.พ. 

 
 

 

 

 

 

 


























