
รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลกุยบุรี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. มาตรการการใช้รถ
ราชการ 

จัดท าระเบียบปฏิบัติ 
ดังนี้ 
๑. การบริการรถยนต์
ส่วนกลาง 
๒. การบริการรถยนต์ 
พยาบาล (Ambulance) 
๓. การบริการรถยนต์
พยาบาล (EMS) 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และเพ่ือให้การใช้
รถยนต์ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

๑. ประกาศและถือปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติการบริการ
รถยนต์ พยาบาล 
(Ambulance) , รถยนต์
พยาบาล (EMS)  
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบรถยนต์
รายคัน 
๓. มีการสุ่มตรวจการประเมิน
รถยนต์รายคัน 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้รถยนต์ราชการ 
๕. มีการตรวจสภาพรถยนต์ 
๖. มีการลงบันทึกข้อมูลการใช้
รถในแต่ละครั้งที่ให้บริการ 
๗. มีสมุดประจ ารถยนต์
ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-
กลับ 
๘. จัดท าทะเบียนคุมรถ
ส่วนกลาง 

๑. รถราชการในแต่
ละคันมีผู้รับชอบรถ
ที่ชัดเจน 
๒. พนักงานขับรถ
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ 
๓. บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ 
๔. กลุม่งานบริหาร
ทั่วไป สามารถ
ตรวจสอบการใช้รถ
ราชการได้อีกท้ัง
ควบคุมการใช้
น้ ามันรถได้ 
๕. มีเอกสาร
หลักฐานง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

- - - 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๒. มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบติ
งานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวหรือ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ
เงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 

ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๒ 
ฉบับที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับ
อ่ืนๆ และระเบียบ ก.พ. 

โรงพยาบาลควบคุม ก ากับ ดูแล 
พร้อมทั้งตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เพื่อให้
การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องและ
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน 

๑. มีการจัดประชุมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
๒. มีการจัดท า Flow Chart 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 

๑. บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติ
ถูกต้องและ
โรงพยาบาล
ด าเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบ 
๒. ลดปัญหาการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ซ้ าซ้อน/เบิกจ่าย
ขาด เบิกจ่ายเกิน 

เสนอ
หลักฐานการ
เบิกจ่ายใม่
ครบถ้วน 

- - 

 
 
 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๓. มาตรการการจัดท า
โครงการและฝึกอบรม
ตามกฎหมายก าหนด 

โรงพยาบาลมีระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่องฝึกอบรม
เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ และเพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
ผิดวินัย 

๑. การจัดท าโครงการต้องมี
เป้าหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้อง
และพัฒนางานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 
๒. มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานการ
ด าเนินการ 

บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติ
ถูกต้องตามขั้นตอน
ที่โรงพยาบาล
ก าหนด 

ในการขอ
อนุมัติ
โครงการ
ฝึกอบรม
ได้รับการ
อนุมัติล่าช้า
บางครั้งไม่
ทันต่อการ
จัดอบรม 

ก าหนดการ
ขออนุมัติ
จัดท า
โครงการ
ฝึกอบรมให้
ชัดเจน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

๔. มาตรการจัดหา
พัสดุตามกฎหมาย
ก าหนด 

ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ และเพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
ผิดวินัย 

๑. มีการตรวจรับ ส่งมอบพัสดุ
อย่างถูกต้อง 
๒. มีการประชาสัมพันธ์หรือ
ประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 

งานพัสดุและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ
ระเบียบและ
กฎหมาย 

- - - 

 


