
มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ
(ขอเสนอแนะ)

1. มาตรการ
การใชรถ
ราชการ

เจาหนาที่ รพ.วังโปง 1.ประกาศนโยบายการขออนุมัติใชรถสวนกลาง และรถ
สวนตัวเพื่อไปราชการ

ไมพบการกระทําผิด

วินัยความผิดทาง

ละเมิดและทางอาญา

1.เจาหนาที่ทุกหนวยงาน ทุกระดับ 
รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการพ.ศ. 2523 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2530 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
 แ ละ(ฉบับที6่) พ.ศ. 2545

1.การใชรถ
ราชการตอง
ดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่ทาง
ราชการกําหนด 
ไมควรใชใน
ลักษณะที่เปน
สวนตัว

2. จัดทําคูมือการใชรถยนตของทางราชการ 
ประชาสัมพันธใหกับทุกหนวยงาน และจัดทําบันทึกแจง
ใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ

2.รถราชการในแตละคันมี
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

2.ควรมีการ
จัดทําคูมือและ
แนวทางให
บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติอยาง
เครงครัด

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ
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หมายเหตุ
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3.จัดทําหนังสือเวียนภายในเพื่อเผยแพรแนวทางปฏิบัติ
ใหทุกหนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการพ.ศ. 2523 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2541 แ ละ(ฉบับที6่) พ.ศ. 2545

3.พนักงานขับรถถือปฏิบัติตาม
มาตรการการาใชรถราชการมากขึ้น

3.ควรตั้งใหมี
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ
ควบคุมภายใน

4. ใหมีการจัดทําขั้นตอน (Flow Chart) การปฏิบัติงาน 4.ฝายบริหารทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบการใชรถราชการไดอีกทั้ง
ควบคุมการใชน้ํามันรถได

4.ควรจัดอบรม
พนักงานขับรถ
ดานชางยนต 
เพื่อใหแกปญา
เครื่องยนต
เบื้องตน
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5.ทําบันทึกขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน เชน
การไปประชุม/อบรม/เปนวิทยากร/ดูงาน ภายนอก
หนวยงาน

5.บุคลกรในหนวยงานปฏิบัติถูกตอง
ตามแนวทางปฏิบัติ

5.ควรมีการมอบ
ใบประกาศ
เกียรติคุณใหแก
พนักงานขับ
รถยนตที่มี
ความประพฤติดี
 มีวินัยในการ
ปฏิบัติหนาที่
และเคารพกฎ
จราจร

6. กําหนดแผนงานและควบคุมการใชยานพาหนะ 
รวมถึงมอบหมายหนาที่ใหพนักงานขับรถแตละคน

6.มีเอกสารหลักฐานงายตอการ
ตรวจสอบ

6.ควรสราง
ความตระหนัก
ใหพนักงานขับ
รถยนตืเห็น
ความสําคัญของ
พฤติกรรมการ
ใหบริการมากขึ้น
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7. จัดทําแผน งบประมาณในการดูแล ซอมบํารุงรถ
ราชการทุก ๆ ป หรือครบกําหนดระยะ

7.ลดปญหาผลประโยชนทับซอน
เรื่องนํารถยนตไปใชสวนตัว

8. กําหนดใหผูไปราชการเสนออแบบฟอรมการขออนุมัติ
ไปปราชการผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ (แบบขออนุมัติ
การใชรถ)

8. มีการควบคุมการใชรถและ
ควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพียงพอและเหมาะสม สภาพรถ
เปนไปตามที่รายงานจริง

9. การขอใชรถราชการนั้นผูขอจะตองแสดงหลักฐานการ
ไปราชการตอผูบังคับบัญชาเทาที่จะสามารถแสดงได

10.ใหมีการรายงานในสมุดันทึการใชรถยนตทุกครั้งที่มี
การใชรถยนตราชการ

11.มีสมุดประจํารถยนตสวนกลาง บันทึกระยะทางไป-
กลับ บันทึกเลขไมลทุกครั้งที่มีการเติมน้ํามัน ควบคุมลง
นามกํากับโดยผูไปราชการที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมรถ

12. กอนไดรับอนุมัติไปราชการโดยรถยนตสวนกลาง
ตองผานการตรวจสอบความเหมาะสม จําเปน และตาม
ประกาศนโยบาย

13. จัดทําทะเบียนคุมรถสวนกลาง
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14. มีสมุดบันทึกการใชรถ เพื่อลงรายละเอียดในการใชรถ

15.บันทึกขอมูลในทะเบียนคุมการใชน้ํามันรถยนตและ
บันทึกการซอมบํารุงรถยนตในโปรแกรม Ms_Excel โดย
ลงรายละเอียดเลขไมลรถยนตกอนและหลังเดินทาง

16.จดบันทึกรายงานการใชรถที่จัดทําทุกครั้ง 1 เลมตอ
คัน

17.ขออนุมัติและไดรับอนุมัติกอนนํารถเขาซอม/เขา
ศูนยบริการทุกครั้ง

18.ควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทุกคัน

19. ทําบันทึกรายงานการใชและซอมฯและการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงประจําเดือน

20.ใหหัวหนางานยานพาหนะดําเนินการตรวจสอบเปน
ประจําทุกเดือน

21.มีการสุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน
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22. ใหคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชรถราชการ
 วามีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม

23.หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจ
ธุระสวนตัวหรือใหบุคคลอี่นนําไปใช ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมเหมาะสมหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการ

24. ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ 
การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบโดยเครงครัด

25. มีการขออนุญาตผูบังคับบัญชาลวงหนาในการขอใช
รถยนตราชการพรอมทั้งบอกเหตุผลในการเดินทาง
เพื่อใหพิจารณาถึงความเหมาะสม
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26.การนํารถราชการสวนกลางไปราชการตางจังหวัด 
กรณีอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน ครั้งละ 4 คนขึ้นไป ให
ขอใชรถราชการสวนกลาง โดยแนบบันทึกขออนุญาต
ออกนอกเขตจังหวัดประกอบการขออนุญาตหากไมถึง 4
 คนใหเดินทางโดยพาหนะประจําทาง

27.ประชุมพนักงานขับรถ ในเรื่องของมาตรการการใช
รถและการสนับสนุนบริการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

28.ใหความรูดานคุณธรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของขาราชการโดยจัดโครงการอบรมละสงเจาหนาที่เขา
รวมอบรมกับหนวยงานอื่น

29.กําหนดหรถราชการทุกคันตองมีตราสัญลักษณ หรือ
เครื่องหมายประจําสวนราชการติดประจํารถราชการทุก
คัน

30.เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ 
พนักงานขับรถตองรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ทันที และบันทึกเปนหลักฐาน

31.ขับรถดวยความเร็วไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
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มาตรการ
การเบิกจาย
คาตอบแทน

เจาหนาที่ 
รพ.วังโปง

1. กําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในหนวยงาน และแจงเวียนประกาศมาตรการ
ปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาที่รัฐเพื่อถือปฏิบัติ

ไมพบการกระทําผิด

วินัยความผิดทาง

ละเมิดและทางอาญา

1.การเบิกเงินคาตอบแทนถูกตอง
เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ

1.ควรกําหนดคาตอบแทนให
สอดคลองและเปนธรรมกับ
ลักษณะงานและผูปฏิบัติ

2. มีการจัดทํา flow chart การเบิกคาตอบแทน
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ

2.เอกสารครบถวนถูกตอง งายตอ
การพิจารณาเบิกจาย

2.การมอบหมายงานนั้น 
หัวหนากลุมงานควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการจัด
บุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

3. จัดประชุมโครงการ อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย เพื่อปองกันการกระทําความผิด 
สําหรับเจาหนาที่ โดยมีการบรรยายใหความรู 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเบิกจายและ
ตัวอยางประกอบใหชัดเจน หากหนวยงานใดไม
สามารถจัดประชุมไดใหดําเนินการมอบหมาย
เจาหนาที่ไปรวมอบรมในโครงการที่มีวัตถุประสงค
ในการปองกันและตอตานการทุจริต

3.บุคลากรในหนวยงานมีความรู
ความเขาใจ และตระหนักในเรื่อง
การปองกันการกระทําความผิดทาง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย 
รวมถึงมาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเจาหนาที่
ของรัฐ และสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
ตามระเบียบ

3.ควรจัดทําคูมือแนวทางให
บุคลากรไดยึดถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

4.รวบรวมระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
เผยแพรผานทางเว็บไซต เพื่อใหเจาหนาที่เขาศึกษา
ระเบียบไดงายและทันสมัย รวมถึงจัดทํา QR Code 
เพื่อใหสามารถเปดอานและทบทวนไดอยางสะดวก 
และใหหนวยงานจัดบอรดประชาสัมพันธเรื่องการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอีกทางหนึ่ง

4. ลดปญหาการเบิกงบประมาณทับ
ซอน

4.ควรกําหนดมาตรการในการ
เบิกคาตอบแทนตาง ๆ และ
ประกาศใหผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ

5. จัดทําคูมือแสดงกระบวนการปฏิบัติงานใน
หนวยงาน/กลุมงานตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนตางๆ

5.ควรใหหนวยงานจัดทํา flow 
chart การเบิกคาตอบแทนตางๆ 
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

6.มีการทบทวนอัตรคาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานหนวยบริการ กํากับตามหลักเกณฑ วิธีการ
 และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทาย
ขอบังคับกระทรวงสาธาราณสุขฯ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2552 ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกป

6.หนวยงานควรจัดประชุม
เพื่อใหเจาหนาที่รับทราบและถือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ
 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

7.มีการกํากับ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบ โดยมีวิธีการดังนี้                  
7.1 กําหนดระยะเวลาในการสงเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง                                
7.2 กําหนดเอกสารประกอบการเบิกจาย
คาตอบแทน                                           7.3
  กําหนดระยะเวลาในการเบิกจายคาตอบแทนให
ชัดเจน                                                7.4 
 จัดทําตารางการตรวจสอบเอกสาร(Check list) 
เพื่อใหเจาหนาที่ใชตรวจสอบการสงหลักฐานเบิก-
จาย ไดถูกตอง                                             
  7.5 มีการสุมตรวจสอบภายใน โดยอาจมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การเบิกจาย
ตามระเบียบการเบิกคาตอบแทนฯ คาเบี้ยเลี้ยงเหมา
จาย ฯลฯ                                                   
   7.6 กําหนดใหหัวหนากลุมงาน หรือหัวหนางาน 
เปนผูตรวจสอบและรับผิดชอบการเบิกจายเงิน
คาตอบแทน กอนสงใหฝายการเงินตรวจสอบให
เปนไปตามกฎหมายและดําเนินการเบิกจาย          
7.7 มอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุม
ตรวจสอบพิจารณาการขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่โดยดูที่ความเหมาะสมและภารกิจที่ไดรับ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

8.การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหดําเนินการดังนี้  8.1  จัดทําคําสั่งให
เจาหนาที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการโดยไดรับอนุมัติกอนวันขึ้นปฏิบัติงาน
  8.2  จัดใหมีผูควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการโดยมอบหมายใหมีผูตรวจสอบและผูรับรอง
วาบุคลากรผูที่เบิกคาตอบแทนไดอยูปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมารลงลายมือชื่อ
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสรุปจํานวน
ชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน                                     
8.3  กรณีที่มีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายคน
 ใหผูใดผูหนึ่งเปนผูรับรองการปฏิบัติงาน หากมี
ผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพียงรายเดียว ให
ผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับรองการปฏิบัติงานของตนเอง
  8.4  ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลในวัน เวลา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามแบบฟอรมที่กําหนด และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
8.5 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ -ตองมีคําสั่งขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือตาราง
การปฏิบัติงาน และตองมีหลักฐานแสดงการ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)
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ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

9. การเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข 
(เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส) ให
ดําเนินการดังนี้                                            
 9.1 นําใบประกอบวิชาชีพมาใหฝายการเจาหนาที่ 
 9.2 ฝายการเจาหนาที่กรอกขอมูลลขอเบิกเขา
ระบบ 9.3 งานการเงินดําเนินการเบิกจาย

10.  การเบิกจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสาธารณสุข (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2559 ใหดําเนินการดังนี้                   
 10.1 เจาหนาที่ก็บภาระงานของตนเอง พรอม
นําสง    งานพัฒนาบุคลากร                             
     10.2 นําขอมูลภาระงานของแตละคน เขา
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ                            
  10.3 เมื่อผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
แลว สงกลับมาใหหัวหนากลุมภารกิจ หัวหนางาน 
หัวหนาฝาย หัวหนากลุมรับรอง                       
10.4 การเงินดําเนินการเบิกจายเงิน



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม
สถิติการกระทําผิด
วินัยความรับผิดทาง
ละเมิดและทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)
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ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

11. การเบิกจายคาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว
 แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ใหเขียนคําขอพรอม
สัญญา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ลงนามในใบคํา
ขอรับเงินประจําเดือน สงการเงินดําเนินการเบิกจาย

12. คาตอบแน P4P มีคณะกรรมการพิจารณาจาย
ตามเกณฑของคณะกรรมการและขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 12) คาตอบแทน 
พ.ต.ส. และตองมีการตรวจสอบดําเนินการกอน
เบิกจายในแตละเดือน

13. หากพบวามีการกระทําผิดหนวยงานจะ
ดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยางเครงครัด



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

มาตรการการจัดทํา
โครงการฝกอบรม 
ศึกษาอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และ
สัมมนา

เจาหนาที่ 
รพ.วังโปง

1.แจงเวียนมาตรการใหเจาหนาที่ทราบและปฏิบัติ   
2.จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงานตามโครงการ
ตอผูบริหารอยางเครงครัดทุกโครงการ

ไมพบการ
กระทําผิดวินัย
ความผิดทาง
ละเมิดและทาง
อาญา

1.เจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ อยางเครงครัด          
 2.การเบิกคาใชจายนการ
ฝกอบรมฯเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ

1.ควรจัดทําเอกสาร
หรือชี้แจงรายละเอียด
เพื่อนําไปปฏิบัติให
ถูกตอง                   
 2.ควรมีคูมือและ
เอกสารที่ใชประกอบการ
เบิกจาย

3.กลุมงาน ฝาย หรืองานตาง ๆ ควบคุม กํากับ 
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน โดยใชกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายในมาใชในการดําเนินงาน

3.เจาหนาที่มีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

4.สุมตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ 4.บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน

5.จัดบรรยายย ขั้นตอนการจัดทําโครงการตาง ๆ 5.บุคลากรมีความรู ความเขาใจ
ในการบริการจัดการดวนความ
โปรงใสและระบบคุณธรรม

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

6.บรรยายวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมใหกับบุคลากร

6.ผูจัดทําโครงการตางๆ ในแต
ละฝายสามารถทราบหัวขอและ
เขาใจในรายละเอียดในการจัดทํา
โครงการและการดําเนินงานตาม
โครงการไดถูกตองตาม
วัตถุประสงคของโครงการและ
หนวยงาน

7.มีการจัดทําผังขั้นตอน (Flow chart) การ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การไปประชุม อบรม เปนวิทยากร ดู
งานภายนอกหนวยงาน การขออนุมัติไปราชการ
ภายนอกหนวยงาน และการจัดประชุม อบรม 
บรรยายวิชาการ

7.สรางจิตสํานึกและปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริตตอองคกร
และตนเอง

8.จัดทําตัวอยางในการทําหลักฐานเบิกจาย

9.จัดทําคูมือรวมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เงินบํารุงหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562

10.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหนวยงาน
คุณธรรม



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบให
เปนไปตามประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

11.กอนจัดทําโครงการตองสงโครงการใหกลุมงาน
ยุทธศาสตรและแผนโครงการตรวจสอบวาโครงการอยู
ในแผนประจําปหรือไม

12.โครงการตองผานการตรวจสอบจากหัวหนาฝาย
การเงิน เพื่อทําการตรวจสอบงบประมาณในการใช
จายวาถูกตองตามระเบียบหรือไม



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบใหเปนไปตาม
ประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

มาตรการ
การจัดหา
พัสดุ

เจาหนาที่ 
รพ.วังโปง

1. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจาง
ขอมูลราคากลางและประกาศการจัดซื้อจัดจาง
กอนดําเนินการจัดหาพัสดุผานเว็บไซตของ
หนวยงาน เว็บไซตกรมบัญชีกลาง และบอรด
ประชาสัมพันธของโรงพยาบาล

ไมพบการ
กระทําผิดวินัย
ความผิดทาง
ละเมิดและทาง
อาญา

1.คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมี
คุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของโรงพยาบาลมี
ราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่
เหมาะสมและชัดเจน

1.ควรจัดอบรมใหความรูแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2. โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปด
โอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการ
ปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียม
กัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอตอ
การยื่นขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงาน
ชัดเจนและมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

2. การจัดทําแผนความ
ตองการควรพิจารณาจาก
ขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ  ดวย 
เชน ความตองการที่แทจริง
ในอดีต และผูรับบริการที่
เพิ่มขึ้น

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบใหเปนไปตาม
ประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

มาตรการ
การจัดหา
พัสดุ

เจาหนาที่ 
รพ.วังโปง

3. กําหนดมาตรการมิใหเจาหนาที่ หรือหัวหนา
เจาหนาที่จัดซื้อจัดจางกับผูเสนองานที่มีสวนได
เสียกับบุคลากรภายในโรงพยาบาล

ไมพบการ
กระทําผิดวินัย
ความผิดทาง
ละเมิดและทาง
อาญา

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตอง
มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและ
มีกําหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมิน
และเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ

3. ควรเชิญผูมีความรูความ
ชํานาญจากหนวยงาน
ภายนอกเขามารวมเปน
คณะกรรมการตาง ๆ

4. ใหเจาหนาที่ หัวหนาเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ
ในการจัดซื้อจัดจางลงนามในแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ

4. ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบเพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบ

4.ควรมีการตรวจนับวัสด
คงเหลือรวมกับบัญชี

5. จัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ 5.การดําเนินการจัดหาพัสดุเปนไปอยาง
ถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได

5.ควรมีเอกสารในการ
เบิกจายพัสดุใหหนวยงาน
ตาง ๆเก็บไวเปนหลักฐาน

6. แจงใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตาม flow 
chart ของกรมบัญชีกลาง

6.ประชาชนและผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูล
และตรวจสอบขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางได

6.ควรมีการเปลี่ยนคืนกับ
บริษัทผูขายกอนหมดอายุ



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบใหเปนไปตาม
ประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

มาตรการ
การจัดหา
พัสดุ

เจาหนาที่ 
รพ.วังโปง

7.มีการจัดทํา Stockcard ไมพบการ
กระทําผิดวินัย
ความผิดทาง
ละเมิดและทาง
อาญา

7. พัสดุที่ไดเปนไปตามความตองการของ
ผูใชพัสดุมีคุณภาพ คุมคาและเปนประโยชน
ตอทางราชการ

7.ควรแจงใหหนวยงาน
ทราบวาตองแจงกลุมงาน
พัสดุและบํารุงรักษา ทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
โอนครุภัณฑไปใชหนวยงาน
อื่น

8. คลังใชระบบ FIFO ในกรณีพัสดุที่มีอายุจํากัด 8.ลดคาใชจายในการจัดโครงการ

9. มีทะเบียนควบคุมทรัพยสินแตละประเภท 
และแยกตามหนวยงาน

9.ลดความผิดพลาดในการจัดโครงการ

10. มีการตรวจสอบพัสดุประจําป

11. ดําเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑที่เสื่อม
คุณภาพโดยไมตองรอใหปริมาณมากกอน

12. ไมใหมีการรับของขวัญจากผูขาย

13. มีการจัดประชุมภายในหนวยงานประจําเดือน
เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงาน



มาตรการ กลุมเปาหมาย กิจกรรม

สถิติการกระทํา
ผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิด
และทางอาญา

การควบคุม กํากับ ตรวจสอบใหเปนไปตาม
ประกาศมาตรการ

หมายเหตุ(ขอเสนอแนะ)

แบบรายงานการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยฯ    งวด 6 เดือน    12  เดือน

ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

มาตรการ
การจัดหา
พัสดุ

เจาหนาที่ 
รพ.วังโปง

14. มีการจัดทําผังขั้นตอน (flow chart) การ
ปฏิบัติงาน เรื่อง แผนซื้อเวชภัณฑมิใชยา ยา วัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย วัสดุทั่วไป การควบคุม 
เก็บรักษา ยา และพัสดุกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ไมพบการ
กระทําผิดวินัย
ความผิดทาง
ละเมิดและทาง
อาญา

15.มีคําสั่งมอบหมายปฏิบัติงานดานพัสดุและ
แบงแยกหนาที่ผูรับผิดชอบภายใน

16. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใชราคากลาง

17.มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจางเพื่อให
เปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ

18.มีการรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
รอบ 6เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
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