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แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน
มาตรการ
1. มาตรการการใช้
รถราชการ

โครงการ/
กิจกรรม
ประกาศนโยบาย
การขออนุมัติใช้
รถส่วนกลางและ
รถส่วนตัวเพื่อไป
ราชการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและระเบียบ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อม
บารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ.2526
2.เพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ป้องกันการกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม

1. กาหนดนโยบายการขออนุมัตกิ ารขอ
1. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
อนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไป ทุกระดับ รับทราบและถือ
ราชการ
ปฏิบัติตามระเบียบสานัก
2. จัดทาหนังสือเวียนเพื่อเผยแพร่แนวทาง นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ราชการ พ.ศ.2523 และ
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523และที่แก้ไข ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ระเบียบสานักงาน
เพิ่มเติมและระเบียบสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้
การเก็บรักษา การซ่อม
บารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.
บารุงรถส่วนกลาง และรถ
2526
รับรอง พ.ศ.2526 อย่าง
3. กาหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์ม เคร่งครัด
การขออนุมัติไปราชการผ่านผูบ้ ังคับบัญชา
2. พนักงานขับรถถือ
ตามลาดับ (แบบขออนุมัตกิ ารใช้รถ)
ปฏิบัติตามมาตรการการ
4. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้อง
ใช้รถราชการเพิม่ มากขึ้น
แสดงหลักฐานการไปราชการต่อ
3. ลดปัญหาผลประโยชน์
ผู้บังคับบัญชาเท่าทีจ่ ะสามารถแสดงได้
ทับซ้อนเรือ่ งนารถยนต์
5. ให้ผู้บงั คับบัญชา กากับ ดูแล เชื้อเพลิง ราชการไปใช้ส่วนตัว
ค่าซ่อมบารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ
รับรอง และดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด

ปัญหาและ
อุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของการ
ใช้รถราชการ
อย่างเคร่งครัด
2.อาจเกิดความ
ล่าช้าในกรณี
จาเป็นต้อง
เดินทางเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทา
คู่มือและแนวทาง
ให้บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
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มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม
2. มาตรการการเบิก -ดาเนินการตาม
ค่าตอบแทนการ
ระเบียบ
ปฏิบัติงานนอกเวลา กระทรวงการคลัง
ราชการ และใน
ว่าด้วยการ
วันหยุดราชการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน การ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานนอก
ปฏิบัติงานให้กับ
เวลาราชการ
หน่วยบริการใน
พ.ศ.2550
สังกัดกระทรวง
ข้อบังคับ
สาธารณสุข
กระทรวง
ค่าตอบแทนโดยไม่ สาธารณสุข ฉบับ
ทาเวชปฏิบัติส่วนตัว ที่ 5 พ.ศ.2552
และหรือปฏิบัติงาน และฉบับอื่น ๆ
ในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายและเงิน
เพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม

ปัญหาและ
อุปสรรค
1.การจ่าย
เพื่อให้การเบิก
กาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการ 1. การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้องตาม ทุจริตในหน่วยงานและแจ้งเวียนประกาศ ค่าตอบแทนถูกต้องเป็นไป ค่าตอบแทนอาจ
หลักเกณฑ์วิธีการ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อ
งบประมาณและ
ระเบียบกฎหมายและ กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อถือ
2. ลดปัญหาเบิก
การปฏิบัติ
ควบคุมมิให้เกิดความ ปฏิบัติ
งบประมาณทับซ้อน
ราชการของ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์
3.สร้างมาตรการควบคุม เจ้าหน้าที่
ทับซ้อนและการทุจริต
ภายในที่เหมาะสม
2.เจ้าหน้าที่
4. จัดทาคู่มือแนวทางให้ ละเลยไม่ปฏิบัติ
บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
ระเบียบ
5.หัวหน้ากลุ่มงานควร
ข้อบังคับที่
พิจารณาถึงความ
กาหนด เช่น ไม่
เหมาะสมในการจัด
ลงเวลาหลัง
บุคลากรขึ้นปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเสร็จ
นอกเวลาราชการ
สิ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้
หน่วยงานจัดทา
Flow chart การ
เบิกค่าตอบแทน
ต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2.การมอบหมาย
งานนั้น หัวหน้า
กลุ่มงานควร
พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการ
จัดบุคลากรขึ้น
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
3.ควรจัดทาคู่มือ
แนวทางให้
บุคลากรได้ยึดถือ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
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มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม

3.มาตรการการ
จัดทาโครงการและ
การฝึกอบรมตาม
กฎหมายกาหนด

1.มีการจัดประชุม
ชี้แจงให้มกี าร
ดาเนินการตาม
ระเบียบ

1.เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่รัฐกระทาผิดวินัย
และใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานป้องกันการทุจริต
2.เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การทางานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

1. การจัดทาโครงการมีเป้าหมาย
และรายละเอียดการดาเนินการที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
จะต้องเป็นไปตามผลการ
ดาเนินงานทีเ่ ป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการ
ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม
สรุป ประเมินผลและรายงานการ
ดาเนินการ

1. จัดโครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง
ๆ มีเป้าหมายและรายละเอียด
การดาเนินงานที่สอดคล้องกั บ
การแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางาน
ของหน่วยงาน
2. ผู้ ป ฏิ บัติ ง านมี ความรู้ ด้ า น
กฎหมายระเบียบข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรี
3. จั ด ให้ มี กา ร ตร วจส อ บ
ติดตาม สรุป ประเมิ นผลและ
รายงานการดาเนินการ

2.จัดโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่รบั ทราบและถือ
เสริมสร้างวินัยใน ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ หน่วยงานคุณธรรม
ปฏิบัติ
การปฏิบัตริ าชการ วินัย
2.ประชุมคณะกรรมการทางาน
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิ าน
และป้องกันกากระทาผิด
ทางวินัย

ปัญหาและ
อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ

-

-

-
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มาตรการ
4. มาตรการการ
จัดหาพัสดุตามที่
กฎหมายกาหนด

โครงการ/กิจกรรม
1.ประกาศให้
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานทราบ

2.จัดอบรมให้
ความรู้

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

เพื่อให้การจัดหาพัสดุใช้ใน 1. แจ้งเวียนประกาศมาตรการเพื่อ
งานราชการเป็นไปอย่างมี ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประสิทธิภาพและถูกต้อง
2. ดาเนินการตามระเบียบอย่าง
ตามระเบียบข้อบังคับ
เคร่งครัด
3. มีนโยบายมิให้เจ้าหน้าทีจ่ ัดหาพัสดุ
ก่อนได้รับการอนุมัติและยังไม่ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านพัสดุ 1.มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง
2.มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบ
พัสดุอย่างถูกต้อง
3.มีกระบวนการป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทบั ซ้อน

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม
เจ้าหน้าที่รบั ทราบและถือ
ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานมีความรู้
ในการปฏิบัตงิ านมากยิ่งขึ้น

ปัญหาและ
อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

