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ค าน า 
 คู่มือการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจ า เป็นคู่มือส าหรับใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานจัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งรวมถึง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมี
การจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานในการถ่ายทอดกระบวนการท างาน
ให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดลดข้อผิดพลาดและลดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นระบบหรือต้องใช้เวลาในการหาทางเลือกตัดสินใจ
การปฏิบัติงานเป็นรูปแบบเดียวกัน 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดในคู่มือฉบับนี้ 
เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กุมภาพันธ์ 2563 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงาน การส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 

 1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป  
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพ่ือให้บุคลากร/ผู้ใช้บริการทราบ/เข้าใจข้อมูลและวิธีการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการจัดตรวจสุขภาพ ซึ่งบุคลากร/ผู้ใช้บริการจะต้องให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วม อีกทั้ง 
ยังเป็นการส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิของตนเองอีกด้วย 
 

2. ขอบเขต 
 

 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมกระบวนงานการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจ า โดยแสดง
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ การด าเนินการจัด และภายหลังด าเนินการจัดแล้ว 
เพ่ือรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของบุคลากร ซึ่งมีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน หรือผลกระทบจากสุขภาพอาจมาจากการท างาน อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย 

การด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ถือได้ว่าเป็นการจัดสวัสดิการที่รัฐจัดให้ ให้แก่ ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม  ทั้งนี้ ในส่วนของ
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ช่วยราชการ) สามารถใช้บริการได้ แต่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 

 มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดบริการตรวจสุขภาพให้บุคลากรในหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
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 อักษรย่อ 
 สปค.  หมายถึง  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 สรค.  หมายถึง  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
 กบท.  หมายถึง  กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 กค.  หมายถึง  กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
5. Work Flow กระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการ :   การส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ :   การจัดบริการตรวจสุขภาพมีความเหมาะสม  
ตัวช้ีวัด :    ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดบริการตรวจสุขภาพ 
  

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

1. รับหนังสือขอเสนอบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
หรือตรวจคัดกรองโรคจากสถานพยาบาลต่าง ๆ 
กบท. ตรวจสอบข้อมูลและประสานติดต่อ
สถานพยาบาล 

 

4 – 5 วัน - สถานพยาบาลต่าง ๆ 
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

2. เขียนหนังสือเพ่ือขอข้อมูลรายชื่อบุคลากรทั้งหมด
ของ สปค. สรค.  

 
3 วัน 

- ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และขอ้มูล
บุคคล กบท. 
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

3. จัดท าข้อมูลรายชื่อบุคลากรทั้งหมดของ สปค. 
สรค. โดยแยกตามกลุ่ม/กอง/ฝ่าย (ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง สังกัด วันเดือนปีเกิด ช่วงอายุ) และ
จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการใช้บริการ
ตรวจสุขภาพ 

 

1 วัน ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

4. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการเข้ารับ
บริการตรวจสุขภาพ (ยืนยันการรับบริการ เลือก
โรงพยาบาลและรายการตรวจสุขภาพ) 

 5 – 10 
วัน 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 
- ทุกกลุ่ม/กอง/ส านกั/ศูนย ์

5. สรุปผลการส ารวจฯ  1 วัน ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

6. ท าหนังสือขออนุมัติการเข้ารับบริการ 
ตรวจสุขภาพและขอใช้เงิน 
กองทุนสวัสดิการ สปค. 
ในการจัดเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ให้คณะเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลต่อ รปค. (อร.) 

 

1 - 3 วัน 

- รปค. (อร.) 
- ผช.ปกค.2 
- กองบริการการคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

รับเร่ืองจาก
สภานพยาบาล 

ขอรายช่ือบุคลากร 
สปค. สรค. 

จดัท าขอ้มูลรายช่ือ 

ส ารวจความตอ้งการ
ของบุคลากร 

เสนอ รปค. (อร.) 
เพ่ืออนุมีติ 

สรุปผลการส ารวจ 

แจ้งกลับ
สถานพยาบาล 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

7. แจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ
การตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ยืนยันบริการตรวจ
สุขภาพเพ่ิมเติม (บางรายการ) ซึ่งจะแยกตาม
สถานพยาบาลและรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ 

 

1 วัน ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

8. ท าหนังสือตอบรับถึงสถานพยาบาล ยืนยันวัน 
เวลาและสถานที่ 

 
0.5 วัน - รปค. (อร.) 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

9. จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด 1 วัน 
และพบแพทย์ 1 วัน) 

 
2 วัน - สถานพยาบาล 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

10. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 

 
30 วัน - กองบริหารการคลัง 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

11. แจ้งผลการตรวจสุขภาพ 
 1 – 2 

สัปดาห์ 
- สถานพยาบาล 
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

12. ขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจ 
ติดตามผลการรักษาและค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มส าหรับคณะเจ้าหน้าที่ ร.พ.  
(กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว จ านวนทั้งหมด  
2 ครั้ง เว้นระยะเวลา 4 เดือน) 

 

1 - 3 วัน 

- รปค. (อร.) 
- ผช.ปกค.2 
- กองบริหารการคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

13. แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจติดตาม
ผลการรักษา (กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว) 

 1 – 2 
สัปดาห์ 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
- ทุกกลุ่ม/กอง/ส านกั/ศูนย ์

14. จัดกิจกรรมการตรวจติดตามผลการรักษา (กรณี
ตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว) 

 
1 วัน - สถานพยาบาล 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

15. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

 
0.5 วัน - กองบริหารการคลัง 

- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

16. แจ้งผลการตรวจติดตามผลการรักษา 
 1 – 2 

สัปดาห์ 
- สถานพยาบาล 
- ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

17. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการ
ตรวจสุขภาพต่อผู้บริหาร (ภายในมกราคม – 
ธันวาคม ตามปีปฏิทิน) 

 
1 – 2 วัน ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กบท. 

 
6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
  

1) มีหนังสือขอเสนอบริการตรวจสุขภาพประจ าปีหรือตรวจคัดกรองโรคจากสถานพยาบาลต่าง ๆ กบท. 
ตรวจสอบข้อมูลและประสานติดต่อสถานพยาบาล 

2) ขอข้อมูลรายชื่อบุคลากรทั้งหมดของ สปค. สรค.  
3) จัดท าข้อมูลรายชื่อบุคลากรทั้งหมดของ สปค. สรค. โดยแยกตามกลุ่ม/กอง/ฝ่าย (ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง 

สังกัด วันเดือนปีเกิด ช่วงอายุ) และจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการใช้บริการตรวจสุขภาพ 

แจ้งขอ้มูลการรับ
บริการเพิ่มเติม 

ตอบรับถึง
สถานพยาบาล 

 

แจ้งผลการตรวจสขุภาพ 

สรุปรายงานผล 

ขออนุมัติ
ด าเนินการตรวจ

ติดตาม 

แจ้งเรื่องไม่
อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ 

แจ้งรายชือ่ผู้ตรวจ
ติดตาม 

จัดกิจกรรมตรวจ
ติดตาม 

เบิกจ่ายค่าอาหาร
ว่างและเครือ่งดื่ม 

แจ้งผลการตรวจ
ติดตาม 

จัดกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพ 
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4) ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ (ยืนยันการรับบริการ เลือก
โรงพยาบาลและรายการตรวจสุขภาพ) 

5) สรุปผลการส ารวจฯ 
6) ท าหนังสือขออนุมัติการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการ สปค. ในการจัดเป็น

ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้คณะเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลต่อ รปค. (อร.) 
7) แจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ยืนยันบริการตรวจสุขภาพ

เพ่ิมเติม (บางรายการ) ซึ่งจะแยกตามสถานพยาบาลและรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ 
8) ท าหนังสือตอบรับถึงสถานพยาบาล ยืนยันวันเวลาและสถานที่ 
9) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด 1 วัน และพบแพทย์ 1 วัน) 
10) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11) แจ้งผลการตรวจสุขภาพ 
12) ขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจติดตามผลการรักษาและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะ

เจ้าหน้าที่ ร.พ. (กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว จ านวนทั้งหมด 2 ครั้ง เว้นระยะเวลา 4 เดือน) 
13) แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษา (กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว) 
14) จัดกิจกรรมการตรวจติดตามผลการรักษา (กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว) 
15) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
16) แจ้งผลการตรวจติดตามผลการรักษา 
17) สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพต่อผู้บริหาร (ภายในมกราคม – ธันวาคม 

ตามปีปฏิทิน) 
 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

 การด าเนินการจัดตรวจสุขภาพ ให้เป็นประจ าทุกปี ส าหรับบุคลากรในสังกัด สปค. และ สรค. 
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ล า 
ดับ กระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 

1.  
 

4 – 5 
วัน 

มีหนังสือขอเสนอบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีหรอืตรวจคัดกรองโรคจาก
สถานพยาบาลต่าง ๆ กบท. ตรวจสอบ
ข้อมูลและประสานติดต่อสถานพยาบาล 

หนังสือขอเสนอบริการเข้า
มาตามระบบถกูต้อง 
ประสานรายละเอยีดกับ
สถานพยาบาลได ้

- สถานพยาบาลต่าง ๆ 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

2.  
 

3 วัน ขอข้อมูลรายชื่อบุคลากรทั้งหมดของ สปค. 
สรค.  

รายชื่อถกูต้อง ครบถ้วน - ฝ่ายสรรหา บรรจุ 
แต่งต้ัง และข้อมูลบุคคล 
กบท. 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

3.  
 

1 วัน 

จัดท าข้อมูลรายชื่อบุคลากรทั้งหมดของ 
สปค. สรค. โดยแยกตามกลุ่ม/กอง/ฝ่าย 
(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด วันเดือนปีเกิด 
ช่วงอายุ) และจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการในการใช้บริการตรวจสุขภาพ 

แบบส ารวจความต้องการใช้
บริการตรวจสุขภาพมีความ
ถูกต้อง 

ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิต กบท. 

4.  
 5 – 10 

วัน 

ส ารวจความตอ้งการของบุคลากรในการ
เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ (ยืนยันการรับ
บริการ เลือกโรงพยาบาลและรายการตรวจ
สุขภาพ) 

มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้
บุคลากรทราบ 

- ฝ่ายสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต กบท. 
- ทุกกลุ่ม/กอง/ส านกั/

ศูนย์ 

5.   1 วัน สรุปผลการส ารวจฯ สรุปผลการส ารวจถกูต้อง 
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิต กบท. 

6. 
 1 - 3 

วัน 

ท าหนังสือขออนุมัตกิารเข้ารับบริการตรวจ
สุขภาพและขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการ 
สปค. 
ในการจัดเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มให้คณะเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
ต่อ รปค. (อร.) 

หนังสือมีความถูกต้อง 
ด าเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอน 

- รปค. (อร.) 
- ผช.ปกค.2 
- กองบริการการคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเร่ืองจาก
สภานพยาบาล 

ขอรายช่ือบุคลากร 
สปค. สรค. 

จดัท าขอ้มูลรายช่ือ 

ส ารวจความตอ้งการ
ของบุคลากร 

สรุปผลการส ารวจ 

เสนอ รปค. (อร.) 
เพ่ืออนุมีติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

แจ้งกลับ
สถาน 

พยาบาล 
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ล า 
ดับ กระบวนการ ระยะ 

เวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 

7. 
 
 

 

1 วัน 

แจ้งข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเข้ารบั
บริการการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ยืนยัน
บริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (บางรายการ) 
ซ่ึงจะแยกตามสถานพยาบาลและรายชือ่ที่
แจ้งความประสงค์ 

รายละเอียดเกีย่วกับการเข้า
รับบริการตรวจสุขภาพ มี
ความครบถ้วน บุคลากร
สามารถท าความเข้าใจได ้

ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิต กบท. 

8.  
0.5 วัน ท าหนังสือตอบรับถึงสถานพยาบาล ยืนยัน

วันเวลาและสถานที ่

หนังสือตอบรับมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

- รปค. (อร.) 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

9.  
2 วัน จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด 1 

วัน และพบแพทย์ 1 วัน) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
สามารถบริหารจัดการ
สถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

- สถานพยาบาล 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

10.  
30 วัน ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจา่ยค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ครบถ้วน 

- กองบริหารการคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

11.  
1 – 2 
สัปดาห์ 

แจ้งผลการตรวจสุขภาพ 

สามารถแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพใหบุ้คลากรทราบ
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก
ได้รับข้อมูลจาก
สถานพยาบาล 

- สถานพยาบาล 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

12. 
 

 
1 - 3 
วัน 

ขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรมตรวจ
ติดตามผลการรักษาและค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับคณะเจ้าหน้าที่ ร.พ.  
(กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว จ านวนทั้งหมด 
2 ครั้ง เว้นระยะเวลา 4 เดือน) 

ท าเร่ืองขออนุมัติด าเนินการ
จัดกิจกรรมฯ ลว่งหน้าอย่าง
น้อย 3 สัปดาห ์

- รปค. (อร.) 
- ผช.ปกค.2 
- กองบริหารการคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

13.  
1 – 2 
สัปดาห์ 

แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจติดตาม
ผลการรักษา (กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว) 

แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องเข้ารับ
การตรวจติดตาม
ผลการรักษาให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห ์

- ฝ่ายสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต 
- ทุกกลุ่ม/กอง/ส านกั/

ศูนย์ 

14.  
1 วัน จัดกิจกรรมการตรวจติดตามผลการรักษา 

(กรณีตรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว) 

แจ้งผลการตรวจติดตาม
ผลการรักษาให้บุคลากร
ทราบภายใน 1 สปัดาห์ 

- สถานพยาบาล 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

15.  
0.5 วัน ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจา่ยค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม 

ท าเร่ืองบ่ายจา่ยค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดืมให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 

- กองบริหารการคลัง 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

16.  
1 – 2 
สัปดาห์ 

แจ้งผลการตรวจติดตามผลการรักษา 

แจ้งก าหนดการตรวจ
ติดตามผลการรักษาให้
บุคลากรทราบล่วงหน้า 1 
– 2 สัปดาห ์

- สถานพยาบาล 
- ฝ่ายสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิต กบท. 

17.  1 – 2 
วัน 

สรุปรายงานผลการด าเนินกจิกรรมเกี่ยวกับ
การตรวจสุขภาพตอ่ผู้บริหาร (ภายใน
มกราคม – ธันวาคม ตามปีปฏิทิน) 

ผู้บริหารทราบผลการ
ด าเนินการ 

ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิต กบท. 

 
 
 

แจ้งขอ้มูลการรับ
บริการเพิ่มเติม 

ตอบรับถึง
สถานพยาบาล 

 

แจ้งผลการตรวจสขุภาพ 

สรุปรายงานผล 

ขออนุมัติ
ด าเนินการตรวจ

ติดตาม 

แจ้งเรื่องไม่
อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ 

แจ้งรายชือ่ผู้ตรวจ
ติดตาม 

จัดกิจกรรมตรวจ
ติดตาม 

เบิกจ่ายค่าอาหาร
ว่างและเครือ่งดื่ม 

แจ้งผลการตรวจ
ติดตาม 

จัดกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพ 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการจัดบริการตรวจสุขภาพและติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีการจัดการตรวจสุขภาพติดตาม
ผลเป็นระยะ ๆ โดยรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่อ รปค. (อร.) ให้เป็นไปตามแผนก าหนดการที่ได้ตกลงไว้กับ
สถานพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจความต้องการการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
 
9. เอกสารอ้างอิง 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อัตรา

ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เรื่องการปรับปรุงแก้ไข

หลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)  
 
10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
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ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้จัดท า 
 
 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 
 
 

1. นางสาวปรียนารถ พีรพิพัฒน์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
    กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2. นางสาวจินตวาณี พานิช  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 

     กองบริหารทรัพยากรบุคคล 


