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แบบรายงานการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการทุจริต และแก้ไขการกระท าผดิวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร จังหวัดปราจีนบรุี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดอืน 

มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลท่ีได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการการใช้
รถราชการ 

ประกาศนโยบาย
การขออนุมัติใช้
รถส่วนกลางและ
รถส่วนตัวเพื่อไป
ราชการ 

1.เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิและระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ.2526 
 
2.เพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
ป้องกันการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานปลัด-
กระทรวงสาธารณสุข  

1. ก าหนดนโยบายการขออนุมัตกิารขอ
อนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไป
ราชการ 

2. จัดท าหนงัสือเวียนเพื่อเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกบัระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิและระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารใช้ การเก็บรักษา การซอ่ม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 
2526 

3. ก าหนดใหผู้้ไปราชการเสนอแบบฟอร์ม
การขออนุมัติไปราชการผ่านผูบ้ังคับบญัชา
ตามล าดับ (แบบขออนุมัตกิารใช้รถ) 

4. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะตอ้ง
แสดงหลักฐานการไปราชการต่อ
ผู้บังคับบญัชาเท่าทีจ่ะสามารถแสดงได ้

5. ให้ผู้บงัคับบัญชา ก ากับ ดูแล เช้ือเพลงิ 
ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ 
รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเครง่ครัด 

1. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 
ทุกระดบั รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารใช้ 
การเกบ็รกัษา  การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลาง และรถ
รับรอง พ.ศ.2526 อย่าง
เคร่งครัด 

2. พนักงานขับรถถือ
ปฏิบัติตามมาตรการการ
ใช้รถราชการเพิม่มากข้ึน 

3. ลดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนเรือ่งน ารถยนต์
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

1. เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของการ
ใช้รถราชการ
อย่างเครง่ครัด 
2.อาจเกิดความ
ล่าช้าในกรณี
จ าเป็นต้อง
เดินทางเรง่ด่วน 

ควรมีการจัดท า
คู่มือและแนวทาง
ให้บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
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มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลท่ีได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และใน
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานใหก้ับ
หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว
และหรือปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เหมาจ่ายและเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหนง่
ที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)  

-ด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
พ.ศ.2550 
ข้อบังคับ
กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับ
ที่  5 พ.ศ.2552 
และฉบับอื่น ๆ  

เพื่อใหก้ารเบิก
ค่าตอบแทนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ 
ระเบียบกฎหมายและ
ควบคุมมิให้เกิดความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนและการทจุริต 

ก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานและแจ้งเวียนประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อถือ
ปฏิบัต ิ

1. การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ลดปัญหาเบิก
งบประมาณทับซอ้น 
3.สร้างมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

4. จัดท าคู่มือแนวทางให้
บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด 
5.หัวหน้ากลุ่มงานควร
พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจัด
บุคลากรข้ึนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

1.การจ่าย
ค่าตอบแทนอาจ
ส่งผลต่อ
งบประมาณและ
การปฏิบัติ
ราชการของ
เจ้าหน้าที ่
2.เจ้าหน้าที่
ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับที่
ก าหนด เช่น ไม่
ลงเวลาหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จ
สิ้น 

1. ควรให้
หน่วยงานจัดท า 
Flow chart  การ
เบิกค่าตอบแทน
ต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.การมอบหมาย
งานนั้น หัวหน้า
กลุ่มงานควร
พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการ
จัดบุคลากรข้ึน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
3.ควรจัดท าคู่มือ
แนวทางให้
บุคลากรได้ยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลท่ีได้รับจากการด าเนิน
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ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

3.มาตรการการ
จัดท าโครงการและ
การฝกึอบรมตาม
กฎหมายก าหนด 

1.มีการจัดประชุม
ช้ีแจงให้มกีาร
ด าเนินการตาม
ระเบียบ 

1.เพื่อเป็นการปอ้งกันมิให้
เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัย
และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานป้องกันการทจุริต 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การท างานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

1. การจัดท าโครงการมเีป้าหมาย
และรายละเอียดการด าเนินการที่
สอดคล้องกบัการแกป้ัญหาและ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
จะต้องเป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการ
ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม 
สรปุ ประเมินผลและรายงานการ
ด าเนินการ 

 

1. จัดโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง 
ๆ มีเป้าหมายและรายละเอียด
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงาน 

2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้าน
กฎหมายระเบียบข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรี 

3.  จั ด ให้ มี ก า ร ตร วจส อบ 
ติดตาม สรุป ประเมินผลและ
รายงานการด าเนินการ 

- - 

 2.จัดโครงการ
เสริมสร้างวินัยใน
การปฏิบัตริาชการ 

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
วินัย 
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิาน
และป้องกันกากระท าผิด
ทางวินัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรม 
2.ประชุมคณะกรรมการท างาน 

เจ้าหน้าที่รบัทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- - 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลท่ีได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการการ
จัดหาพสัดุตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.ประกาศให้
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานทราบ 

เพื่อใหก้ารจัดหาพสัดุใช้ใน
งานราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกตอ้ง
ตามระเบียบข้อบังคับ 

1. แจ้งเวียนประกาศมาตรการเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. ด าเนินการตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  

3. มีนโยบายมิให้เจ้าหน้าทีจ่ัดหาพัสดุ
ก่อนได้รับการอนุมัติและยังไม่ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่รบัทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

 

- - 

 2.จัดอบรมให้
ความรู้ 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านพสัดุ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 

1.มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบ
พัสดุอย่างถูกต้อง 
3.มีกระบวนการป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทบัซอ้น 

เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานมีความรู้
ในการปฏิบัตงิานมากยิ่งข้ึน 

- - 

 


