




มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานตมามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ปญัหาและอุปสรรค หมายเหตุ
1.มาตรการจัดหาพสัดุ โครงการปอ้งกันการทจุริต 1.เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขการ 1.สนบัสนนุใหผู้้มีหนา้ทีรั่บผิดชอบ ไม่พบเจ้าหนา้ทีก่ระท าผิดวินยั
ตามกฎหมาย และการกระท าผิดวินยั กระท าผิดวินยัของเจ้าหนา้ที่ เข้าอบรมตามหลักสูตร พรบ.จัดซ้ือ ราชการ ผิดละเมิดใหรั้ฐเสียหาย

ของเจ้าหนา้ทีด้่านการ 2.เพือ่ใหก้ารจัดหาพสัดุเปน็ไป จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ และผิดอาญากฎหมาย ด้านการ
จัดหาพสัดุ ปงีบประมาณ ตามพรบ.จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุและ พ.ศ.2560 และระเบยีบ กฎหมาย จัดหาพสัดุ
2563 การบริหารงานภาครัฐ กฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง ระยะเวลา

พ.ศ.2560 และระเบยีบ 2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องด าเนนิการ ตุลาคม 62-สิงหาคม 63
กฎหมาย กฎกระทรวงทีเ่กี่ยว จัดหาพสัดุใหถู้กต้อง ตามกฎหมาย
ข้อง ทีเ่กี่ยวข้อง
3.เพือ่ควบคุมไม่ใหเ้กิด ความ 3.วางมาตรการ กลไก การมีรับ
เส่ียงด้านผลประโยชนท์บัซ้อน สินบน การควบคุมไม่ใหม้ีผล
และการทจุริต ประโยชนท์บัซ้อนในการจัดหาพสัดุ

4.วางระบบการจัดหาพสัดุ และ
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบติั
กับเจ้าหนา้ทีแ่ละกรรมการทีเ่กี่ยว
ข้องด าเนนิงานใหถู้กต้องตาม
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง
5.สอบทานระบบควบคุมภายใน ด้าน
การหาพสัดุพร้อมเตรียมรับการตรวจ
สอบภายในจากทมีระดับจังหวัด
6.รวบรวมความเส่ียงทีพ่บ เพือ่น า
มาวางแผนปอ้งกันการทจุริตต่อไป

แบบรายงานการด าเนินการตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ  โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานตมามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ปญัหาและอุปสรรค หมายเหตุ
2มาตราการการเบกิค่า โครงการปอ้งกันการทจุริต 1.เพือ่ใหก้ารเบกิค่าตอบแทนถูกต้อง 1.วางแนวทางการเบกิจ่ายค่าตอบแทน ไม่พบเจ้าหนา้ทีก่ระท าผิดวินยั
ตอบแทนการปฏิบติั และการกระท าผิดวินยัของ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่า เจ้าหนา้ที ่ปฏิบติังาน ดังนี้ ราชการผิดละเมิดใหรั้ฐเสียหายและ
งานนอกเวาลาราชการ เจ้าหนา้ที ่ด้านการเบกิค่า ด้วยการเบกิค่าตอบแทนการปฏิบติั -ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา ผิดอาญาตามกฎหมาย ด้านการเบกิ
และในวันหยุดราชการ ตอบแทน ปงีบประมาณ 2563งานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ และข้อบงัคับกระทรวงสาธารณสุข -ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ทีท่ีป่ฏิบติัใหก้ับ
ทีป่ฏิบติังานใหก้ับ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้า หนว่ยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา
หนว่ยบริการในสังกัด หนา้ทีท่ีป่ฏิบติังานใหก้ับหนว่ยงาน -ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบติัส่วนตัว ตุลาคม 62-สิงหาคม 63
กระทรวงสาธารณสุข บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า พ.ศ.2544และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม -ค่าเบีย้เล้ียงเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหนา้ที่
เวชปฏิบติัส่วนตัวและ 2.เพือ่ควบคุมไม่ใหเ้กิด ความเส่ียง ทีป่ฏิบติังานในหนว่ยบริการ (ฉ11,ฉ12)
หรือปฏิบติังานใน ด้านผลประโยชนท์บัซ้อน และการ -เงินเพิม่เติมส าหรับต าแหนง่ทีม่ีเหตุผล
โรงพยาบาลเอกชน ทจุริต ของผู้ปฏิบติังานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
ค่าเบีย้เล้ียงเหม่าจ่าย 2.ประชุมชี้แจงหวัหนา้งาน เกี่ยวกับแนว
และเงินเพิม่ส าหรับ ทางการเบกิจ่าย ค่าตอบแทนใหเ้จ้าหนา้ที่
ต าแหนง่ทีม่ีเหตุพเิศษ เพือ่สามารถด าเนนิการได้อย่างถูกต้อง
ผู้ปฏิบติังานด้านการ 3.สอบทานระบบควมคุมภายใน ด้านการ
สาธารณสุข เบกิจ่ายค่าตอบแทน พร้อมเตรียมรับ การ

ตรวจสอบภายในจากทมีระดับจังหวัด
4.รวบรวมความเส่ียงทีพ่บมาวางแผน
ปอ้งกันการทจุริตต่อไป

แบบรายงานการด าเนินการตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ  โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานตมามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ปญัหาและอุปสรรค หมายเหตุ
3.มาตรการการจัดท า โครงการปอ้งกันทจุริตและการ1.เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขการกระท า 1.วางแนวทางในการด าเนนิงานตาม ไม่พบเจ้าหนา้ทีก่ระท าผิดวินยั
โครงการและการฝึก กระท าผิดวินยัของเจ้าหนา้ที่ ผิดของเจ้าหนา้ทีรั่ฐ ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ ราชการ ผิดละเมิดใหรั้ฐเสียหายและ
อบรมตามก าหนด ด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม2.เพือ่ใหก้ารฝึกอบรมประชุม จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการ ผิดอาญาตามกฎหมาย ด้านการจัด

ศึกษาดูงานประชุมสัมนา 2563สัมมนา เปน็ไปตามระเบยีบ ประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.2549 ท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 ประชุมและสัมมนา
การฝึกอบรม การจัดงานและการ 2.ประชุมผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท าแผน
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 งานโครงการประจ าหนว่ยงาน เพือ่ใหม้ี ระยะเวลา
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่3) ความรู้และความเข้าใจทีถู่กต้อง ในการ ตุลาคม 62-สิงหาคม 63
พ.ศ.2555 ด าเนนิงาน
3.เพือ่ควบคุมไม่ใหเ้กิด ความเส่ียง 3.มอบหมายใหม้ีกระบวนการตรวจสอบ
ด้านผลประโยชนท์บัซ้อนและ กล่ันกรองโครงการและการใช้งบประมาณ
การทจุริต ก่อนเสนอผู้บริหารอนมุัติด าเนนิการ

4.สอบทานระบบควบคุมภายในพร้อม
เตรียมรับการตรวจสอบภายในจากทมี
จังหวัด
4.1ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราช
การ
4.2ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
4.3ด้านการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
5.รวบรวมความเส่ียงทีพ่บมาวางแผน
ปอ้งกันทจุริตต่อไป

แบบรายงานการด าเนินการตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ  โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง



มาตรการ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานตมามกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ปญัหาและอุปสรรค หมายเหตุ
4.มาตรการการใช้รถ โครงการปอ้งกันการทจุริตและ1.เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเปน็ไปตาม 1ก าหนดแนวทางการขออนมุัติการใช้รถ ไม่พบเจ้าหนา้ทีก่ระท าผิดวินยั
ราชการ การกระท าผิดวินยัของเจ้าหนา้ที่ระบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ส่วนกลางและรถส่วนตัวเพือ่ไปราชการ ผิดละเมิดใหรั้ฐเสียหายและผิดอาญา

ด้านการใช้รถราชการ รถราชการ พ.ศ.2523 และทีแ่ก้ไข 2.ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบติัเกี่ยว ตามกฎหมาย ด้านการใช้รถราชการ
ปงีบประมาณ 2563 เพิม่เติม (ฉบบัที่2) พ.ศ.2530 กับการใช้รถยนต์ของทางราชการใหห้นว่ย

(ฉบบัที่3) พ.ศ.2535 งานทราบและถือปฏิบติั ระยะเวลา
(ฉบบัที่4) พ.ศ.2538 3.วางกลไก มาตรการตรวจอสอบก ากับ ตุลาคม 62-สิงหาคม 63
(ฉบบัที่5) พ.ศ.2541 ดูแลการใช้รถการเบกิจ่ายค่าเชื้อเพลิง
(ฉบบัที่6) พ.ศ.2545 ค่าซ่อมบ ารุงในการด าเนนิการตามระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด และระเบยีบ การใช้รถราชการโดยเคร่งครัด
ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.1จัดใหม้ีสมุดประจ ารถส่วนกลางทกุคัน
ว่าด้วยเกณฑ์การเก็บรักษา การซ่อม บนัทกึรายละเอียด ระยะทางไป-กลับ
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง บนัทกึเลขไมล์ทกุคร้ังทีม่ีการเติมน้ ามัน

พ.ศ.2526 ควบคุมลงนามก ากับโดยผู้ไปราชการ หรือ

2.เพือ่ควบคุมไม่ใหเ้กิดความเส่ียง ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายใหค้วบคุม การใช้รถ

ด้านผลประโยชนท์บัซ้อนและ 3.2มีค าร้องขออนมุัติใช้รถ าปราชการผ่าน

การทจุริต ในการใช้รถราชการ ผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ ผู้ขอต้องแสดง

เอกสารการไปราชการประกอบเทา่ที่

สามารถแสดงได้

4.ก าหนดมาตรการการขับรถใหพ้นกังาน

ขับรถปฏิบติัอย่างเคร่งครัด

5.สอบทานระบบควบคุมภายใน ด้านยาน

พาหนะและน าความเส่ียงมาวางแผนปอ้งกันทจุริตต่อไป

แบบรายงานการด าเนินการตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ  โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง



ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1.โครงการจิตอาสาท าดี
1.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ในหน่วยงานและกิจกรรม 5 ส. หน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม รพ.มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
1.2 ปรับปรุงสวนหย่อมรอบๆ โรงพยาบาล ปรับปรุงสวนหย่อม 4 จุด สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม และมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิต
1.3 ปรับปรุงพื้นที่การปลูกผักสวนครัว ปรับปรุงพื้นที่ 1 จุด สวยงามและมีประโยชน์ ที่ดี

2.โครงการท านุบ ารงุศาสนา
2.1 ตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ตักบาตรประมาณ 5 คร้ัง เจ้าหน้าที่มีจิตใจแจ่มใส มี เจ้าหน้าที่ได้ท ากิจกรรมทาง
2.2 ท าบญุถวายของในวันพระ ทกุๆ วันพระ ความสุข และความสามัคคี ศาสนาท าใหจ้ิตใจเบกิบาน
2.3การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย 1 คร้ัง สงบ คลายความเครียด
     เช่น วันสงกรานต์

3.โครงการธนาคารความดี
3.1 เชิดชูคนดี อย่างน้อย 1 คน มีบคุคลต้นแบบในโรงพยาบาล สร้างแรงจูงใจใหบ้คุลากร
3.2 งานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อย 10 เร่ือง สร้างแรงบนัดาลใจในการ ทกุหน่วยงานมีการพัฒนา

ท างาน คุณภาพ

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลปะเหลียน

กิจกรรม หมายเหตุ
ผลส าเรจ็

ผลการด าเนินงาน
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