
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมาย
เหตุ 

1. มาตรการการ
ใช้รถราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดทำระเบียบ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การบริการ
รถยนต์ส่วนกลาง 
  2. การบริการ
รถยนต์ พยาบาล 
(Ambulance) 
  3. การบริการ
รถยนต์พยาบาล 
(EMS) 
 
 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม และระเบียบ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.
2526 และเพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง ป้องกันการกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

1. ประกาศและถือปฏิบัติระเบียบ
ปฏิบัติการบริการรถยนต์ส่วนกลาง, 
รถยนต์ พยาบาล (Ambulance) , 
รถยนต์พยาบาล (EMS) 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบรถยนต์รายคัน 
3. มีการสุ่มตรวจการประเมินรถยนต์
รายคัน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้รถยนต์ราชการ 
5. มีการตรวจสภาพรถยนต์ 
6.มีการลงบันทึกข้อมูลการใช้รถในแต่
ละครั้งท่ีให้บริการ    
7. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง 
บันทึกระยะทางไป – กลับ  
8. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง  
 
 
 
 
 
 

1. รถราชการในแต่
ละคันมีผู้รับชอบรถท่ี
ชัดเจน  
2. พนักงานขับรถถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติ 
3. บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ 
4. กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 
สามารถตรวจสอบ
การใช้รถราชการได้ 
อีกท้ังควบคุมการใช้
น้ำมันรถได้ 
5. มเีอกสารหลักฐาน 
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

- 
 
 

- - 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมาย
เหตุ 

2. มาตรการการ
เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ
และใน
วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ค่าตอบแทนโดย
ไม่ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวหรือ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ย
เล้ียงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 

ดำเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 
ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 2 
ฉบับท่ี 5 ฉบับท่ี 12 
พ.ศ.2552 และฉบับ
อื่นๆ และระเบียบ 
ก.พ. 
 

โรงพยาบาลควบคุม กำกับ ดูแล 
พร้อมท้ัง ตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 
เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้อง 
และไม่ให้เกิดความเส่ียงในการ
ดำเนินงาน  

1. ประกาศมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2. มีการจัดประชุมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
3. มีการจัดทำ Flow Chart การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
 
 

1. บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติ
ถูกต้องและโรงพาย
บาลดำเนินการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ 
2. ลดปัญหาการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ซ้ำซ้อน/เบิกจ่ายขาด 
เบิกจ่ายเกิน 

เสนอ
หลักฐาน

การ
เบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 

- - 

 



 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 
3. มาตรการการจัดทำ
โครงการและฝึกอบรมตาม
กฎหมายกำหนด 

 
โรงพยาบาลมีระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่อง ฝึกอบรม เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 

 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ และ
เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เจ้าหน้าท่ี
กระทำผิดวินัย 
 

 
1. การจัดทำโครงการต้องมี
เป้าหมายและรายละเอียดการ
ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้อง
และพัฒนางานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 
2. มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานการ
ดำเนินการ 
 

 
บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติถูกต้องตาม
ขั้นตอนท่ีโรงพยาบาล
กำหนด 

 
ในการขอ
อนุมัติ

โครงการ 
ฝึกอบรม
ได้รับการ

อนุมัติล่าช้า 
บางครั้งไม่
ทันต่อการ
จัดอบรม 

 
 

 
กำหนดการขอ
อนุมัติจัดทำ
โครงการ

ฝึกอบรม ให้
ชัดเจน 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจาก
การดำเนิน
กิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

 
4. มาตรการจัดหาพัสดุตาม
กฎหมายกำหนด 
 
 
 
 
 

 

 
จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

 
พัฒนาองค์
ความรู้ด้านพัสดุ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
1. มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบ
พัสดุอย่างถูกต้อง 
3. มีกระบวนการป้องกนัการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง และ
งานพัสดุ ปฏิบัติ
ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ ตาม
พระราชบัญญัติ 
ระเบียบและ
กฎหมาย 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 


