
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการใช้รถราชการ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

๑.มาตรการ
การใช้รถ
ราชการ 

๑. หน่วยงาน
ประกาศนโยบาย
ป้องกันการทุจริต
และกระท าผิดวินัย
ตามมาตรการส าคัญ 
๒. ประชุมช้ีแจง
นโยบายและ
มาตรการการใช้รถ
ราชการแก่บุคลากร
ในสังกัด 
๓. ติดตามตรวจสอบ
การใช้รถราชการให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 
๔.จัดท าผัง Flow 
Chart การใช้รถ
ราชการ  

๑.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีการใช้รถราชการ
เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง และป้องกัน
การทุจริตและกระท าผิด
วินัยด้านการใช้รถ
ราชการและการจัดซื้อ
น้ ามันเช้ือเพลิง 
๒.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบ ารุง
รถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
 

๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
การทุจริตและกระท าผิดวินัยตาม
มาตรการการใช้รถราชการ 
๒.ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการ และช้ีแจงพร้อมถือปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด 
๓.ก าหนดใหห้น่วยงานในสังกัดจัดท าผัง 
Flow Chart การใช้รถราชการ 
๔.ให้ขออนุมัติไปราชการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาและมีการบันทึกขออนุญาต
ใช้รถราชการทุกครั้ง 
๕.ก าหนดให้มีการบันทึกการใช้รถราชการ
ทุกครั้ง 
๖.แต่งต้ังคณะกรรมการ ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกจ่ายน้ ามัน
เช้ือเพลิง การซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง พร้อม
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑.บุคลากรในสังกัด รพ.แก่ง
กระจานทุกคนได้รับทราบจาก
การประชุมช้ีแจง และได้
รับทราบทางเอกสารท่ีจัดส่งให้
พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ 
ประกาศและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์ 
๒.จากประเมินผลตรวจสอบ
ภายในตามมาตรการการใช้รถ
ราชการ พบว่า มีการบันทึกขอ
อนุมัติไปราชการและการอนุมัติ
ซ่อมบ ารุง เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
แต่การบันทึกการใช้รถราชการ
ไม่ครบถ้วนและการอนุมัติ
น้ ามันเช้ือเพลิงบางรพ.สต.ยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องและบางแห่งไม่
มีการขออนุมัติ 
๓.ปัญหาการน ารถราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัวลดลง 
๔.ไม่พบปัญหาการร้องเรียน
เรื่องการน าใช้รถราชการไปใช้
ส่วนตัว  

๑.ยังมีบุคลากรท่ีไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถราชการ
อย่างเคร่งครัด 
๒.มีการบันทึกการ
ใช้รถราชการไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
๓.มีการขออนุมัติ
น้ ามันเช้ือเพลิงท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
ฯ 
๔.การถือปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องบางครั้ง
ท าให้มีความล่าช้า
ในการท างาน  

๑.เน้นให้มีการใช้
รถราชการเพื่อ
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการและ
ประโยชน์ต่อ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชน ไม่ส่อ
การทุจริตและ
กระท าผิดวินัย 
๒.มีงบประมาณ
สนับสนุนในการ
ซ่อมบ ารุงรักษา
และน้ ามัน
เช้ือเพลิง 
๓.บุคลากรท่ีใช้รถ
ราชการควร
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบจราจร
อย่างเคร่งครัด 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

๑.มาตรการ
การการเบิก
ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการและ
วันหยุดราชการ 
(ฉ.๕) 
และ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข(ฉ.
๑๑) 

๑. ประชุมช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติในการ
เบิกค่าตอบแทนให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
และข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
และข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๔(ฉ.๑๑) 

๑.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการใน
ระเบียบฯข้อบังคับฯ
อย่างถูกต้อง 
๒.เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจากการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานฯ 
 

๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
การทุจริตและกระท าผิดวินัยตามมาตรการ
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผ่านส่ือ
สาธารณะ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
ส าเนาเอกสารให้บุคลากรในสังกัดทราบ
พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒.ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตาม
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐และข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๔๔(ฉ.๑๑) 
พ.ศ.๒๕๕๙และพ.ศ.๒๕๖๑  
๓.จัดท าผัง Flow Chart ควบคุมก ากับ 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
การเบิกค่าตอบแทนฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ 
ครั้ง พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑.เจ้าหน้าท่ีในสังกัด รพ.แก่ง
กระจานมีความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติ และจัดท าการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ
และข้อบังคับฯท่ีเกี่ยวข้องมาก
ขึ้น 
๒.การจัดท าเอกสารประการ
เบิกค่าตอบแทนมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 
๓.มีการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามความเป็นจริงมากขึ้น 
๔.จากการประเมินตรวจสอบ
ภายใน ไม่พบการเบิก
ค่าตอบแทนท่ีผิดระเบียบฯ 
และเส่ียงต่อการทุจริต  

๑.การจ่าย
ค่าตอบแทนฯส่งผล
กระทบต่อ รพ.ท่ีมี
เงินบ ารุงน้อย 
๒.บุคลากร ไม่ลง
ลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
 

๑.ในการเบิก
ค่าตอบแทนควร
พิจารณาสถานะ
เงินบ ารุงของ
หน่วยงานและ
ความคุ้มทุนใน
การเบิกจ่ายกับ
ปริมาณผู้ท่ีมารับ
บริการด้วย 



พ.ศ.๒๕๕๙และพ.ศ.
๒๕๖๑  

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการจัดท าโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตามกฎหมายก าหนดฯ 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

๑.มาตรการ
การจัดท า
โครงการ การ
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา ตาม
กฎหมาย
ก าหนดฯ 

๑. ประกาศนโยบาย
ป้องกันการทุจริตและ
กระท าผิดวินัยตาม
มาตรการส าคัญ  
๒. ประชุมช้ีแจง
นโยบายหน่วยงาน
และแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

๑.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการใน
ระเบียบฯท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
๒.เพื่อป้องกันการ
การกระท าผิดวินัย
และป้องกันการ
ทุจริต ใน
กระบวนการจัดท า
โครงการ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน ประชุมและ
สัมมนาฯ 
 

๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
การทุจริตและกระท าผิดวินัยตามมาตรการ
จัดท าโครงการ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน ประชุมและสัมมนาฯผ่านส่ือสาธารณะ 
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และส าเนาเอกสาร
ให้รพ.สต.ในสังกัดทราบพร้อมถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
๒.ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
๓.จัดท าโครงการตามประเด็นปัญหาของ
พื้นท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมชัดเจน 
๔.การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.มีตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑.การจัดท าโครงการต่างๆ
เป็นไปตามประเด็นปัญหาของ
พื้นท่ี มีเป้าหมาย รายละเอียด
การด าเนินงานสอดคล้องกับ
การแกไ้ขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
๒.การจัดท าเอกสารประการ
เบิกจ่ายโครงการ การฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา ยังไม่มีความถูกต้อง
เท่าท่ีควร 
 

๑.บุคลากรยังขาด
ความเข้าใจแนว
ทางการจัดและการ
เบิกค่าใช้จ่าย
โครงการ การ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและ
สัมมนา 
 

- 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายก าหนดฯ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

๑.มาตรการ
การจัดหาพัสดุ 
ตามกฎหมาย
ก าหนดฯ 

๑. ประกาศนโยบาย
ป้องกันการทุจริตและ
กระท าผิดวินัยตาม
มาตรการส าคัญ  
๒. จัดอบรมความรู้
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้และ
บันทึกการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านโปรมแกรม 
e-GP 

๑.เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านพัสดุ
และพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่างถูกต้อง 
๒.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้
และบันทึกโปรแกรม 
e-GP ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถัวน  
๓.เพื่อป้องกันการ
การกระท าผิดวินัย
และป้องกันการ
ทุจริต ในการจัดหา
พัสดุ 
 

๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
การทุจริตและกระท าผิดวินัยตามมาตรการ
การจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายก าหนดฯผ่าน
ส่ือสาธารณะ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
ส าเนาเอกสารให้รพ.สต.ในสังกัดทราบ
พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒.อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้และบันทึก
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรมแกรม e-GP 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดหาพัสดุ พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑.เจ้าหน้าท่ีรู้และเข้าใจ
สามารถปฏิบัติได้ 
๒.เจ้าหน้าท่ีสามารถบันทึก
โปรแกรม e-GP ได้ระดับหนึ่ง 
๓.ไม่พบการร้องเรียนการ
ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ และความเส่ียงต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑.เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความเข้าใจตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.เจ้าหน้าท่ี ยังไม่
ช านาญในการใช้
โปรแกรม e-GP 
 

๑.จัดท าคู่มือ/
Flow Chart 
แนวทางการ
ด าเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒.จัดท าคู่มือ/
ขั้นตอนการใช้
โปรแกรม e-GP 
๓.ควรมีการจัดหา
พัสดุตามความ
จ าเป็นและเป็นไป
ตามสถานะเงิน
บ ารุง 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …โรงพยาบาลแก่งกระจาน …………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : 29 พฤษภาคม ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท ารายงานผลการ
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามเอกสารท่ีแนบมา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายประพันแก้วถาวร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

  วันท่ี..29  เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

                  (นางสาวอนุธิดา  ประทุม) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

   วันท่ี..29...เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นายณัฎฐากร  ชลภาพ  ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี..29 เดือน พฤษภาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 
 

   

  

 

 


