


กําหนดมาตรการการบริหารเพ่ือลดการใชดุลพินิจ ผลประโยชนทับซอน และมาตรการปองการความเส่ียง(มาตรการ 4 มาตรการ) 
แบบรายงานการดําเนินการตามมาตรการสําคัญ ๔ มาตรการ   ครั้งท่ี 2 กันยายน 2562 

ชื่อหนวยงาน โรงพยาบาลอัมพวา 
 

มาตรการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานตามกิจกรรม 
ผลท่ีไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรม 

ปญหาและ
อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ หมายเหตุ 

1. มาตรการการใชรถราชการ การใชรถยนต
สวนกลาง 
 
 

เพ่ือใหการใช
ร ถ ย น ต
ส ว น ก ล า ง
ข อ ง ท า ง
ร า ช ก า ร
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

1. มีคําสั่งแตงตั้งพนักงานขับ
รถยนตและพนักงานขับรถสํารอง 
2. มีระเบียบปฏิบัติในการขอใช 
รถและใบขอใชรถทุกครั้ง 
3. มีแผนการใชรถประจําเดือน 
และสมุดคุมการใชรถ 
4. สมุดคุมการเบิกจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
5. รายงานสรุปผลการใชรถ 
และน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน 
6. ทะเบียนคุมการบํารุงรักษา 
7. มาตรการประหยัดในการใช
รถ เชน การขอรถไปราชการ
เปลี่ยนเปนการใชรถประจําทาง 

1. การใชรถในงาน
ราชการเทานั้น 
 
2.สามารถจัดรถได
ตามแผนท่ีกําหนด
และตามมาตรการ
ประหยัด 
3 . ป ร ะ ห ยั ด
งบประมาณ 

มีความคลองตัว
นอย 

ในมาตรการท่ี
กําหนดควรมี
การปรับปรุง
ตอไป 

 

2. มาตรการการเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข คาตอบแทนโดยไม
ทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเอกชน คาเบี้ยเลี้ยงเหมา
จายและเงินเพ่ิมสําหรับดาน 

การเบิก
คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 
 

ถูกตองตาม
สิทธิท่ี
ระเบียบให
เบิกจายได
ทันเวลา ไมมี
การทุจริต 

1. มีคําสั่งให เจาหนา ท่ีอยู เวร
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
2. มีการลงชื่อเวลาปฏิบัติงาน 
หัวหนางานตรวจสอบควบคุมใน
เอกสารเบิกจาย 
3. มีการตรวจสอบการขอรับเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันต
แพทย และเภสัชกร  
 

การเบิกจาย
คาตอบแทน
ถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนด
ไมพบการกระทํา
ความผิด เบิกจาย
ตามสิทธิ 

การขอเบิกจาก
การอยูเวรไม
ตรงกับท่ีขอเบิก
เงิน และการอยู
ปฏิบัติงานเวร
หรือนอกเวลา
ไมตรงตาม
จํานวนท่ีขอเบิก 

ปรับปรุง
กระบวนการ
เบิกจายโดยมี
ข้ันตอนมีการ
ควบคุม
ตรวจสอบท่ี
ชัดเจน 

 



มาตรการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานตามกิจกรรม 
ผลท่ีไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรม 

ปญหาและ
อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ หมายเหตุ 

ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน 
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
 
 
 
 
 
 
 

  ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดย
ไม ทํ า เ วชปฏิบั ติ ส วนตั วและ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
4. ขออนุมัติเบิกจายเสนอ 
ตามลําดับ 
5. เขียนเช็คโอนเขาบัญชีตาม
เลขท่ีบัญชีรายบุคคล 
6. เอกสารการโอนเงินเขาบัญชี
แนบกับหลักฐาน 
 

    

3. มาตรการการจัดทําโครงการและการ
ฝกอบรมตามกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการท่ี
หนวยงานจัดทํา
เอง 
-จัดทําแผน 
-จัดสรร
งบประมาณ 
-จัดทําโครงการ 
2. หนวยงานสง
อบรม/ประชุม/
สัมมนาภายนอก  

เพ่ือใหการ
ดําเนินการ
โครงการ
ถูกตองตาม
ระเบียบและ
กฎหมาย 

1.ดําเนินการตามข้ันตอนของ
การจัด ทํา โครงการ  เชน  ชื่ อ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย  
กา ร ดํ า เ นิ น ง าน  ระยะ เ วล า  
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ใ ช  ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของโครงการ 
2. ผูไปอบรม ประชุม สัมมนา
ตองเขียนรายงานการเดินทาง 
ทุกครั้ง 
3 .  มีท ะ เบี ย น คุมกา รอบรม 
ประชุม สัมมนา รายบุคคล 

1.ผูจัดทําโครงการ
ปฏิบั ติ ได ถูกตอง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมายและตรง
ตามวัตถุประสงค 
2.นํ าความรู ท่ี ได
จ า ก ก า ร อ บ ร ม 
ประชุม/สัมมนามา
พัฒนางานและเบิก
คาใชจ ายถูกตอง
ตามระเบียบและ
กฎหมาย 
 

1.โครงการท่ี
เขียนไมตรงกับ
วัตถุประสงค
ของเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 
 

1.มีการบูรณา
การโครงการ
ใหสอดคลอง
กันใหมาก
ยิ่งข้ึน 
2. สรุป
ประเด็น
โครงการตาม
ยุทธศาสตร
ประเมินผล
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

 

 
 
 
 



มาตรการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานตามกิจกรรม 
ผลท่ีไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรม 

ปญหาและ
อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ หมายเหตุ 

4. มาตรการการจัดหาพัสดุตาม 
กฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มาตรการ 
จัดซ้ือจัดจางตาม 
พรบ.จัดซ้ือจัด
จาง และการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 

2.มาตรการ
ตรวจสอบ
ผลประโยชนทับ
ซอน 

1.เพ่ือใหการ
จัดซ้ือจัดจาง
ถูกตองตาม 
พรบ. ฯ 
 
 
 
2. เพ่ือมิให
การจัดหา
พัสดุมี
ผลประโยชน
ทับซอนหรือ
มีการกระทํา
ทุจริต 
 

1.จัดทําคูมือและ flow chat 
การจัดซ้ือจัดจาง 
-การจัดทําแผน 
-การจัดซ้ือจัดจาง 
-การบริหารสัญญา 
-การตรวจรับ 
-การเบิกจาย 
-การบริหารคลัง 
-การจําหนาย 
ใหถูกตองตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจาง 
2.มีหลักฐานการแสดงเจตนา
สุจริตในการจัดหาพัสดุทุกครั้ง
โดยผูเก่ียวของในการจัดหาแตละ
ครั้งจะตองไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 

1. คุมคา โปรงใส 
ถูกตอง มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
2. พัสดุครุภัณฑ
หรืองานตางๆตาม
สัญญาเปนไปตาม
มาตรฐาน คุณภาพ 
ตามท่ีกําหนด 
 

1. การจัดทํา
แผนความ
ตองการยังไม
ครอบคลุม 
2.ไมมีผูมี
ความรูความ
ชํานาญรวมเปน
คณะกรรมการ
ตางๆและ
เจาหนาท่ีขาด
ความรูความ
ชํานาญในเรื่อง
การกําหนด 
spce  
3.ข้ันตอนและ
ระยะการ
ดําเนินงานเพ่ิม
มากข้ึน 
 

1. ใหความรู
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
อยาง
สมํ่าเสมอ 
2.การจัดทํา
แผนความ
ตองการให
ครอบคลุม 
3.มี
ผูชํานาญการ
รวมเปน
คณะกรรมการ
ตางๆและ
พัฒนา
เจาหนาท่ีใหมี
ความรูในการ
กําหนด spce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/กิจกรรม
จ านวนคร้ังทีเ่กิด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖3

วิธีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ

มาตรการ

สถิติการกระท าผิดวินัยความรับ
ผิดทางละเมิดและทางอาญา ที่
เกิดในปีงบประมาณ ๒๕๖2

การเปล่ียนแปลงหลังการปฏิบัติ
ตามมาตรการ

การแก้ไข

1.มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

๒. มาตรการการป้องกันการรับ
สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

๔. มาตรการการป้องกันการรับ
สินบนประเด็นการเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาค

๕. มาตรการการป้องกันการทุจริต
 และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าทีรั่ฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบรายงานการป้องกันการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรการ ๔ มาตรการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ  โรงพยาบาลอัมพวา อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



๕.๑. มาตรการการใช้รถของทาง
ราชการ

๕.๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๕.๓. มาตรการการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ
๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ
 ๖. มาตรการการรับของแถม
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการ
ภายในของหน่วยงาน

การรายงานให้รายงาน ดงัน้ี คร้ังที ่๑ คร้ังที ่๒
เดือน เมษายน ๖3 เดือน กันยายน ๖3
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