
แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน 
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลองครักษ์ 

 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนิน

กิจกรรม 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการการใช้
รถราชการ 

ประกาศนโยบายการขอ
อนุมัติใช้รถส่วนกลางและรถ
ส่วนตัวเพื่อไปราชการ  

1. เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2562 
2. เพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ป้องกันการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

1. ประกาศนโยบายการขออนุมัตใิช้รถ
ส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิและระเบียบส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2526 
3. ก าหนดใหผู้้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการ
ขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับ (แบบขออนุมัติการใช้รถ)  
4. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดง
หลักฐานการไปราชการต่อผูบ้ังคับบัญชาเท่าท่ี
จะสามารถแสดงได้  
5. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเช้ือเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง 
และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบ
โดยเคร่งครดั 

1. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุก
ระดับ รบัทราบ และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
และระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ.
2526 อย่างเคร่งครดั 
2. พนักงานขับรถถือปฏิบัติตาม
มาตรการการใช้รถราชการมาก
ขึ้น  
3. ลดปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อมเนื่องน ารถรถยนต์ราชการ
ไปใช้ส่วนตัว 

1. เจ้าหน้าทีไ่ม่
ปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ ของการ
ใช้รถราชการอย่าง
เคร่งครดั 
2. อาจเกิดความ
ล่าช้าในกรณี
จ าเป็นต้องเดินทาง
เร่งด่วน 

ควรมีการจัดท าคู่มือ
และแนวทางให้
บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 

 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการการใช้
รถราชการ 

จัดท าคู่มือการใช้รถยนต์ของ
ทางราชการ ก าหนด
แผนงานและควบคุมการใช้
ยานพาหนะ 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2526 และ
เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
ป้องกันการกระท าผดิวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. จัดท าคูม่ือการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
ประชาสมัพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดท า
บันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบตั ิ
2. ให้มีการจดัท าขั้นตอน (flow chart) การ
ปฏิบัติงาน 
3. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุก
ครั้งท่ีมีการใช้รถยนตร์าชการ 
4. มีสมุดประจ ารถยนตส์่วนกลาง บันทึก
ระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมลท์ุกครั้งท่ีมีการ
เติมน้ ามัน ควบคุมลงนามก ากับโดยผู้ไปราชการที่
ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 
5. จัดท าทะเบียนคุมรถส่วนกลาง 
6. จดบันทึกรายงานการใช้รถที่จดัท าทุกครั้ง 1 
เล่มต่อคัน 

1. รถราชการในแต่ละคันมี
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบการใช้รถราชการได้อีก
ทั้งควบคุมการใช้น้ ามันรถได ้
3. การควบคมุการใช้รถและ
ควบคุมการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง
เพียงพอและเหมาะสม สภาพรถ
เป็นไปตามที่รายงานจริง 
4. มีเอกสารหลักฐานง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

1. เจ้าหน้าที่
ไม่ปฏิบตัิตาม
คู่มือ กฎ 
ระเบียบของ
การใช้รถ
ราชการอย่าง
เคร่งครดั  
2. บางครั้งมี
การจัดเก็บ
ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
3. เจ้าหน้าที่
ไม่คล่องตัวใน
การเดินทาง
เนื่องจาก
บางครั้งต้อง
แวะท าภารกิจ
เพิ่มเตมิจากที่
วางไว้โดย
ไม่ได้
คาดหมาย
ล่วงหน้า 

1. ควรมโีปรแกรม
เฉพาะเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวก
ในการด าเนิน
กิจกรรม 
2. ควรมีการมอบใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ
ให้แก่พนักงานขับ
รถยนต์ที่มีความ
ประพฤติดี มีวินัยใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีและ
เคารพกฎจราจร 

 

 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกขน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

-ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 
ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2552 และฉบับอื่นๆ  

เพ่ือให้การเบิก
ค่าตอบแทนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ 
ระเบียบกฎหมายและ
ควบคุมมิให้เกิดความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน และการทุจริต 

ก าหนดนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน และแจ้งเวียน
ประกาศมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือถือ
ปฏิบัต ิ

1. การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2. ลดปัญหาการเบิก
งบประมาณทับซ้อน 

1. การจ่าย
ค่าตอบแทนอาจ
ส่งผลต่องบประมาณ
และการปฏิบัติ
ราชการของ
เจ้าหน้าที่ 
2. เจ้าหน้าที่ละเลย
ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ก าหนด 
เช่น ไม่ลงเวลาหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

1. ควรให้หน่วยงาน
จัดท า flow chart 
การเบิกค่าตอบแทน
ต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. การมอบหมายงาน
นั้น หัวหน้ากลุ่มงาน
ควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจัด
บุคลากรขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
3. ควรจัดท าคู่มือ
แนวทางให้บุคลากร
ได้ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

 

 

 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกขน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

-มีการจัดท า flow chart  
การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ  
-จัดประชุมโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

เพ่ือให้การเบิก
ค่าตอบแทนถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ 
ระเบียบกฎหมายและ
ควบคุมมิให้เกิดความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน และการทุจริต 

1. การจัดท า flow chart 
การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุมโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย 

1. เอกสารครบถ้วน
ถูกต้องง่ายต่อการ
พิจารณาเบิกจ่าย 
2. บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ตระหนักในเรื่องการ
ป้องกันการกระท า
ความผิดทางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
กฎหมาย รวมถึง
มาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1. การปฏิบัติงาน
บางอย่างไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
2. มีการส่งเอกสาร
ล่าช้าต้องติดตาม 
3. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความเข้าใจในการขอ
เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในบาง
กรณี 

1. ควรก าหนด
ค่าตอบแทนให้
สอดคล้องและเป็น
ธรรมกับลักษณะงาน
และผู้ปฏิบัติ 
2. ควรซักซ้อมความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน
อย่างถูกต้องตาม
มาตรการและ
ระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 
 

 

 

 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. มาตรการการจัดท า
โครงการและการ
ฝึกอบรมตามกฎหมาย
ก าหนด 

1. มีการจัดประชุมชี้แจง
ให้มีการด าเนินการตาม
ระเบียบ 

1. เพื่อเป็นการป้องกันมิ
ให้ จนท.รัฐกระท าผิด
วินัยและใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานป้องกัน
การทุจริต 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การจัดท าโครงการมี
เป้าหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
จะต้องเป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรม ระยะเวลา และการ
จัดการต่างๆ ที่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดให้มีการตรวจสอบ 
ติดตาม สรุป ประเมินผลและ
รายงานการด าเนินการ 

1. การจัดโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการ
ด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานของ
หน่วยงาน 
2. ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรี 

- - 

 2. จัดโครงการเสริมสร้าง
วินัยในการปฏิบัติราชการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย  
2. เพื่อให้บุคลากร
สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและป้องกัน
การกระท าผิดทางวินัย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ท างาน 

เจ้าหน้าที่รับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

- - 



 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการการจัดพัสดุ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานทราบ 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุใช้
ในงานราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ 

1. แจ้งเวียนประกาศ
มาตรการเพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ด าเนินการตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
3. มีนโยบายมิให้เจ้าหน้าที่
จัดหาพัสดุก่อนได้รับการ
อนุมัติหรือยังไม่ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่รับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

  

 2. จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
พัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. มีการประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ
ส่งมอบพัสดุอย่างถูกต้อง 
3. มีกระบวนการป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

  

 

 

(นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 



 

 


