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1.การใช้รถยนต์ของทาง
ราชการ 

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใช้รถราชการละเลย การ
ปฏิบัติตามระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เหมา
จ่ายแทนการจัดหา รถประจ า
ต าแหน่งส าหรับ ข้าราชการผู้มี
สิทธิได้รับ รถประจ าต าแหน่ง 
 4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและ รถรับรอง ไม่
เป็นไป ตามระเบียบส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ 
รักษา การซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 
2526 

ปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุญาตใช้รถ
ราชการ 

1. ยื่นใบขอใช้รถราชการให้กับงาน
ยานพาหนะ 

2. งานยานพาหนะตรวจสอบหนังสือ
มอบหมายให้ไปราชการหรือ
แผนการออกปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่ขอ 

3. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
4. พนักงานขับรถปฏิบัติงานตามใบขอ

ใช้รถ โดยยึดหลักดังนี้ 
- ตรวจเช็ครถให้พร้อมใช้งาน 
- ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 
- ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
- ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขอ 
- พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อน

และหลังการใช้รถราชการ 
- ส่งใบใช้รถให้หัวหน้ายานพาหนะ

ตรวจสอบทุกสัปดาห์ 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง 
ซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่ 
 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดย 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง 
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  3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

3.การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดู งาน ประชุม และ 
สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไป 
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม สัมมนาไม่
ครบตาม เป้าหมาย 
 
2.การจัดสัมมนามีการ 
เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป ตามวัน 
เวลาและ สถานที่ ที่ก าหนดไว้
เดิม 
 
3.ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่ ก าหนดไว้เดิม 
 
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ขาดความ
รับผิดชอบใน การเข้าร่วม
สัมมนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้
ชัดเจน  
- ก าหนดแบบตอบรับที่ชัดเจน  
- จัดช่องทางการตรวจสอบ โครงการ/การ
สื่อสารกับผู้เข้าร่วม อบรม 
- จัดท าขออนุมัติโครงการโดยระบุ วันเวลา
และสถานที่ในการอบรม 
- จัดท าแผนส ารองในการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
- แจ้งและประสานกับผู้ที่เก่ียวข้อง เป็น
ระยะ ๆ 
- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนด แนวทาง
และรูปแบบในการป้องกัน ไม่ให้
กลุ่มเป้าหมายมีการ เปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิก 
- จัดท าแผนและตารางการ ปฏิบัติงานการ
อบรมพร้อมแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบเป็น
ระยะ ๆ 
- ควรก าหนดผลประโยชน์และ ผลเสียที่
ชัดเจนหากไม่เข้าร่วม ประชุม 

 
 
 
 



ทบทวนวิเคราะห์กิจกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4.การเบิก ค่าตอบแทน -เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการและใน 
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ 
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่าย และเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 
1.บุคลากรส่งหลักฐานเบิก
ค่าตอบแทนโดยวันนั้นไม่ได้ขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นค าสั่งและมีการ
ส่งเบิกค่าตอบแทนและจ่ายให้ 
2. บุคลากรส่งหลักฐานการเบิก
ค่าตอบแทน คือการขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับ
มอบหมายเป็นค าสั่ง แต่
สามารถตรวจสอบหลักฐานได้
ว่าขึ้นปฏิบัติงานจริงและมีการ
จัดท าค าสั่งย้อนหลังโดยมีการ
เบิกค่าตอบแทนให้ 
3.บุคลากรส่งหลักฐานการเบิก
ค่าตอบแทน คือการลงนามข้ึน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดย
ขึ้นปฏิบัติแทนผู้ได้รับ
มอบหมายตามค าสั่ง เมื่อมีการ
ทักท้วงจึงมีการขออนุมัติแลก
เวรย้อนหลัง แต่สามารถตรวจ
หลักฐานได้ว่าขึ้นปฏิบัติงานจริง
และมีการเบิกค่าตอบแทนให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.แนบหลักฐานการสแกนลายนิ้วมือ 
2.แนบส าเนาค าสั่งการขึ้นปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
3.หัวหน้าตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือ 
4.เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานทั้งหมดให้
ถูกต้องตรงกับข้อมูลหลักฐานขออนุมัติเบิก
เงิน ก่อนขออนุมัติจ่ายเงิน 
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 4.บุคลากรส่งหลักฐานการเบิก

ค่าตอบแทนโดยไม่มีการลงนาม
การข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลา แต่
ขึ้นปฏิบัติงานตามค าสั่งแต่
สามารถตรวจหลักฐานได้ว่าขึ้น
ปฏิบัติงานจริงและมีการเบิก
ค่าตอบแทนให้ 
5.เกิดความเสียหายผิดระเบียบ
พอรับได้ คือขึ้นปฏิบัติงานนอก
เวลา โดยขึ้นปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งและมาลงนามย้อนหลังแต่
สามารถตรวจหลักฐานได้ว่าขึ้น
ปฏิบัติงานจริงและมีการเบิก
ค่าตอบแทนให้ 
6.บุคลากรส่งหลักฐานการเบิก
ค่าตอบแทนเต็มเวลา โดยขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบตาม
เวลาในค าสั่ง 
 

 

 


