


การวิเคราะห์มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 4 มาตรการ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผลที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ
1. มาตรการการใช้รถ

ราชการ 
- ประกาศนโยบาย 

และมาตรการการ
ใช้รถราชการ 

- เพื่อควบคุมการ
ใช้รถราชการ
เป็นไปตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 

- ประกาศนโยบายการใช้รถ
ราชการ และรถส่วนตัวเพื่อ
ไปราชการ 

- ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้รถราชการ ได้แก่ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2530 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2538 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2541 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545 

- จัดท าคู่มือ และขั้นตอนการ
ใช้รถราชการ แจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรถ
ราชการ 

- จัดให้มีที่จอดรถราชการ 
- จัดประชุมพนักงานขับรถ

และผูเ้กี่ยวข้อง เรื่องระเบียบ
การใช้รถราชการ การดูแล
บ ารุงรักษารถ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรฯ และ

- เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย/
งาน ทุกระดับ
รับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- มีการใช้รถราชการที่
ถูกต้องตามระเบียบ
ฯ เหมาะสมและ
คุ้มค่า 

- รถราชการแตล่ะคัน
มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

- พนักงานขับรถถือ
ปฏิบัติตามมาตรการ
การใช้รถราชการ 

- สามารถตรวจสอบ
การใช้รถราชการ
และตรวจสอบการ
ใช้น้ ามันรถได ้

- มีสถานท่ีจอดรถ
ราชการชัดเจน เป็น
ระเบียบ 

- บางครั้งยังมีการแวะ
ท าภารกิจเพิม่เตมิ
ทั้งในและนอก
เส้นทางจากท่ีขอไว้
โดยไม่ได้คาดหมาย
ล่วงหน้า 

- อาจเกิดความล่าช้า 
ในกรณีจ าเป็นต้อง
เดินทางเร่งด่วน 

- อาจเกิดความไม่
พร้อมใช้รถ 
เนื่องมาจากการ
ช ารุดเล็กน้อย 

- ทบทวนข้ันตอน
การใช้รถ
ราชการให้
คล่องตัวมากขึ้น 

- ควรจัดอบรม
พนักงานขับรถ
ด้านช่างยนต์ให้
สามารถซ่อม
บ ารุงและแกไ้ข
ปัญหาเบื้องต้น
ได ้

 



มารยาทในการใช้รถใช้ถนน 
2. มาตรการการเบิก

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่า
เบี้ยเลีย้งเหมาจ่ายและ
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

- ประกาศนโยบาย
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตใน
หน่วยงาน 

- เพื่อควบคุมการ
เบิกค่าตอบแทน
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบยีบ
กฎหมาย และ
ควบคุมมิให้เกดิ
ความเสีย่งด้าน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการ
ทุจริต 

- ประกาศนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- ทบทวนเงื่อนไขการเบิก
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบยีบกฎหมายทาง
ราชการ 

- วิเคราะหค์วามจ าเป็น ความ
คุ้มค่าในการให้เจา้หน้าท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ 

- จัดท าคู่มือขั้นตอนการเบิก
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- มีค าสั่งมอบหมายงาน 
ตรวจสอบเวลาการ
ปฏิบัติงาน การแลกเวร และ
การเบิกค่าตอบแทนให้
ถูกต้องโดยผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 

- เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย/
งาน ทุกระดับ
รับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- การเบิกค่าตอบแทน
ต่างๆ เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

- การจ่ายค่าตอบแทน
อาจส่งผลต่อ
งบประมาณ 

- อาจมีการส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ล่าช้า
ต้องติดตาม 

- ควรจัดท าคู่มือ 
และซักซ้อม
ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากร
ได้ยดึถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

 

3. มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาที่
กฎหมายก าหนด 

- ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง
ในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนา 

- เพื่อควบคุมการ
จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา
อบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม 
และสมัมนาให้
เป็นไปตาม

- ประกาศนโยบายการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนาใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการตรง
ตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง 
โปร่งใส และโดยประหยัด 

- เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย/
งาน ทุกระดับ
รับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน 

- เอกสารหลักฐาน
ขาดความครบถ้วน
และความถูกต้อง 

- ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเรื่อง
ระเบียบบางข้อ 

- ควรจัดท า
เอกสารช้ีแจง
รายละเอียดเพื่อ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

 



ระเบียบของทาง
ราชการตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
ถูกต้อง โปร่งใส 
และโดย
ประหยดั 

- ทบทวนเงื่อนไขการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนาใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ
กฎหมายทางราชการ 

- วิเคราะห์การจดัท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา
ให้จัดเฉพาะที่จ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ 

- ควบคุมการจดัท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา
ให้ตอบสนองนโยบายและ
ปัญหาด้านสาธารณสุขของ
พื้นที ่

- ควบคุมการจดัซื้อจัดจา้ง 
การเบิกจ่ายในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนาใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและ
โดยประหยดั 

ประชุม และสัมมนา
ต่างๆ เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

- จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา
ตอบสนองนโยบาย
และปัญหาด้าน
สาธารณสุขของ
พื้นที ่

4. มาตรการการจัดหาพสัดุ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง
กับการจัดหาพสัดุ
ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

- เพื่อควบคุมการ
จัดหาพัสดุให้
เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.การจดัซื้อ

- ประกาศนโยบายการจัดหา
พัสดุให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้าง ปี 2560 
และโดยประหยดั 

- เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย/งาน ทุก
ระดับรับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่าง

- ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าไห้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

- จัดท าแบบ
ตัวอย่างการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ี
ถูกต้องเป็นไป

 



จัดจ้าง ปี 
2560 และโดย
ประหยดั 

- ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 

- ทบทวนเงื่อนไขการจัดหา
พัสดุให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้าง ปี 2560 

- จัดท าคู่มือขั้นตอนการจัดหา
พัสดุให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้าง ปี 2560 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าป ี

- ควบคุมการจดัหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้าง ปี 
2560 อย่างเคร่งครดั และ
โดยประหยดั 

- รายงานผลการปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน 
9 เดือน 12 เดือน 

เคร่งครดั 
- การจัดหาพสัดุให้

เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้าง ปี 
2560 และโดย
ประหยดั 

- อาจเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ขาดความช านาญ 

ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง ปี 
2560 

 


