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1. กระบวนการจัดหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซ้ือแบ่ง
จ้าง อาศัยต าแหน่งหน้าท่ี
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุมและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น สร้างเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ี และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
อย่างเด็ดขาด หากพบการกระท าความผิด 
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๒. การน ารถราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

๔ ๕ ๒๐ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ อย่าง
เคร่งครัด 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเผยแพร่
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีทราบและ
ถือปฏิบัติ 
3. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล
ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง 
ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ 
รับรองและด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
๔. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดง
หลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชา
เท่าท่ีจะสามารถแสดงได้ 
๕. ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
อย่างเด็ดขาด หากพบการกระท าความผิด 
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๓. การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา เป็นเท็จ
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ ๕ ๑๕ 1. การจัดท าโครงการต้องมีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไป
ตามผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงท้ังด้าน
กิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆท่ี
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป 
ประเมินผลและรายงานการด าเนินการ 
๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี และภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
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๔. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการเป็นเท็จ
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ ๔ ๑๒ 1. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล
ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบับ
อื่นๆ 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
3. จัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี และภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ
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