
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ ประการ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ
สำคัญ ๔ ประการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่ มาตรการการใช้รถยนต์ในราชการ มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมาย
กำหนด มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามแผน และมี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดของแผนที่แนบมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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โรงพยาบาลละงู 
  



แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ ประการ 
มาตรการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมาย 
เหต ุ

มาตรการการใช้
รถราชการ 

ประกาศนโยบาย
การขออนุมัติใช้
รถส่วนกลางและ
รถส่วนตัวเพื่อไป
ราชการ 

๑. เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ และ
ระเบียบสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ 
การเก็บรักษา การซ่อม
บำรุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒. เพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ป้องกัน
การกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัตใิช้รถ
ส่วนกลางและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ 
๒. จัดทำหนังสือเวียนภายในเพ่ือเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
และยดึถือปฏิบัตเิกี่ยวกับระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม และระเบียบ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ. 
๒๕๒๕ 
๓. กำหนดใหผู้้ไปราชการ เสนอ
แบบฟอร์มการขออนุมัตไิปราชการ ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบขออนุมัติ
การใช้รถ) 
๔. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้อง
แสดงหลักฐานการไปราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชา เท่าที่จะสามารถแสดงได ้
๕. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล 
ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกจ่ายคา่
เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบรับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครดั 

๑. เจ้าหน้าท่ีทุก
หน่วยงานทุกระดับ
รับทราบและถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
และระเบียบสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อม
บำรุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
อย่างเคร่งครัด 
๒. พนักงานขับรถ ถือ
ปฏิบัติตามมาตรการ
การใช้รถราชการมาก
ขึ้น 
๓. ลดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องนำรถยนตร์าชการ
ไปใช้ส่วนตัว 

๑. เจ้าหน้าท่ีไม่
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของการ
ใช้รถราชการอย่าง
เคร่งครดั 
๒. อาจเกิดความ
ล่าช้าในกรณี
จำเป็นต้องเดินทาง
เร่งด่วน 

ควรมีการจัดทำคู่มือ
และแนวทางให้
บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 



มาตรการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมาย 
เหต ุ

มาตรการการใช้
รถราชการ 

จัดทำคู่มือการใช้
รถยนต์ของทาง
ราชการกำหนด
แผนงานและ
ควบคุมการใช้
ยานพาหนะ 

เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ และ
ระเบียบสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ 
การเก็บรักษา การซ่อม
บำรุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
เพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการ
กระทำผดิวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑. จัดทำคูม่ือการใช้รถยนต์ของทาง
ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุก
หน่วยงานและจดัทำบันทึกแจ้งทุก
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัต ิ
๒. ให้มีการจดัทำขั้นตอน (flow chart) 
การปฏิบัติงาน 
๓. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้
รถยนต์ ทุกครั้งท่ีมีการใช้รถยนต์ราชการ 
๔. มีสมุดประจำรถยนตส์่วนกลาง บันทึก
ระยะทางไป – กลับ บันทึกเลขหมายทุก
ครั้งท่ีมีการเติมน้ำมัน ควบคุมลงนาม
กำกับ โดยผูไ้ปราชการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ควบคุมรถ 
๕. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง 
๖. จดบันทึกรายงานการใช้รถ ที่จดัทำทุก
ครั้ง หนึ่งเล่มต่อคัน 

๑. รถราชการในแต่ละ
คัน มีผู้รับผิดชอบรถที่
ชัดเจน 
๒. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สามารถตรวจสอบการ
ใช้รถราชการได้ อีกทั้ง
ควบคุมการใช้น้ำมันรถ
ได ้
๓. มีการควบคุมการใช้
รถ และควบคมุการเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง 
เพียงพอและเหมาะสม
กับสภาพรถ เป็นไป
ตามที่รายงานจริง 
๔. มีเอกสารหลักฐาน 
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

๑. เจ้าหน้าท่ีไม่
ปฏิบัติตามคู่มือ 
กฎระเบียบของการ
ใช้รถราชการอย่าง
เคร่งครดั 
๒. บางครั้งมีการ
จัดเก็บข้อมลูไม่
ครบถ้วน 
๓. เจ้าหน้าท่ีไม่
คล่องตัวในการ
เดินทาง เนื่องจาก
บางครั้งต้องแวะทำ
ภารกิจเพิม่เตมิจากที่
วางไว้โดยไมไ่ด้
คาดหมายล่วงหน้า 

๑. ควรมโีปรแกรม
เฉพาะ เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวก
ในการดำเนิน
กิจกรรม 
๒. ควรมีการมอบใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ 
ให้แก่พนักงานขับ
รถยนต์ ที่มีความ
ประพฤติดี มีวินยัใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
และเคารพกฎจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมาย 
เหต ุ

มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดย
ไม่ทำเวชปฏิบตัิ
ส่วนตัว และหรือ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข 
(พ.ต.ส) 

ดำเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อบังคับ
กระทรวง
สาธารณสุข 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และฉบับ
อื่นๆ 

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทน 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบยีบ กฎหมาย 
และควบคมุมิให้เกิดความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการทุจริต 

กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน และแจ้งเวยีน
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจรติและ
แก้ไขการกระทำผดิวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เพื่อถือปฏิบัต ิ

๑. การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๒. ลดปัญหาการเบิก
งบประมาณทับซ้อน 

๑. การจ่าย
ค่าตอบแทนอาจ
ส่งผลต่องบประมาณ
และการปฏิบัติ
ราชการของ
เจ้าหน้าท่ี 
๒. เจ้าหน้าท่ีละเลย 
ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีกำหนด 
เช่น ไม่ลงเวลาหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

๑. ควรให้หน่วยงาน
จัดทำ flow chart 
การเบิกค่าตอบแทน
ต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
๒. การมอบหมาย
งานนั้น หัวหน้ากลุ่ม
งานควรพจิารณาถึง
ความเหมาะสมใน
การจัดบุคลากรขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
๓. ควรจดัทำคู่มือ
แนวทางให้บุคลากร
ได้ยดึถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 

 



มาตรการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมาย 
เหต ุ

มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดย
ไม่ทำเวชปฏิบตัิ
ส่วนตัว และหรือ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งท่ี
มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข 
(พ.ต.ส) 

๑. มีการจัดทำ 
flow chart การ
เบิกค่าตอบแทน
ต่างๆ 
๒. จัดประชุม
โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบยีบ กฎหมาย 
และควบคมุมิให้เกิดความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการทุจริต 

๑. การจดัทำ flow chart การเบกิ
ค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
๒. จัดประชุมโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการทุจริต
วินัยคุณธรรมจริยธรรมกฎหมาย 

๑. เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง ง่ายต่อการ
พิจารณาเบิกจ่าย 
๒. บุคลากรใน
หน่วยงาน มีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักในเรื่องการ
ป้องกันการกระทำ
ความผิดทางวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
กฎหมาย รวมถึง
มาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ และสามารถปฏิบตัิ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 

๑. การปฏิบัติงาน
บางอย่างไม่สามารถ
ตรวจสอบได ้
๒. มีการส่งเอกสาร
ล่าช้าต้องติดตาม 
๓. เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความเข้าใจในการ
ขอเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานใน
บางกรณ ี

๑. ควรกำหนด
ค่าตอบแทนให้
สอดคล้องและเป็น
ธรรมกับลักษณะงาน
และผูป้ฏิบัต ิ
๒. ควรซักซ้อมความ
เข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง ตาม
มาตรการและ
ระเบียบของทาง
ราชการ 

 



มาตรการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมาย 
เหต ุ

มาตรการการ
จัดทำโครงการ
และการฝึกอบรม
ตามกฎหมาย
กำหนด 

มีการจัดประชุม
ช้ีแจงให้มีการ
ดำเนนิการตาม
ระเบียบ 

๑. เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐกระทำผดิวินัย
และใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานป้องกันการ
ทุจริต 
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การทำงานของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

๑. การจดัทำโครงการ มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน 
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้อง
เป็นไปตามผลการดำเนินงานท่ีเปน็จริง ทั้ง
ด้านกิจกรรม ระยะเวลา และการจัดการ
ต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดให้มีการตรวจสอบติดตาม สรุป
ประเมินผลและรายงานการดำเนนิการ 

๑. การจดัโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสมัมนา
ต่างๆ มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานของ
หน่วยงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ด้านกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตร ี

   

 จัดโครงการ
เสรมิสร้างวินัยใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย 
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการกระทำผดิ
ทางวินัย 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรม 
๒. ประชุมคณะกรรมการทำงาน 

เจ้าหน้าท่ีรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานตามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมาย 
เหต ุ

มาตรการการ
จัดหาพัสดุตามที่
กฎหมายกำหนด 

ประกาศให้
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานทราบ 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุใช้ใน
งานราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับ 

๑. แจ้งเวียนประกาศมาตรการเพือ่ทราบ
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
๒. ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๓. มีนโยบายไม่ให้เจ้าหนา้ที่จัดหาพัสดุ
ก่อนได้รับการอนุมัติและยังไมผ่่าน
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ

   

 จัดอบรมให้
ความรู ้

พัฒนาองค์ความรู้ด้านพัสดุ
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. มีการตรวจรับตรวจสอบส่งมอบพัสดุ
อย่างถูกต้อง 
๓. มีกระบวนการป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานมี
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งข้ึน 

   

 


