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ข้อควรระวังจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบัติเพื่อการก ากับดูแลและลดความเสี่ยง

1.  การก าหนดแผนกลยุทธ์
โครงการไม่สอดคล้อง และไม่
ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
หรือกลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการควรศึกษาท าความ
เข้าใจแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เ พ่ือน ามาใช้ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของโครงการ  
และควรระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในเอกสารขอ
อนุมัติโครงการ เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่าย การจัด
กิจกรรม และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การด าเนินงานโครงการ



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

๒. ไม่ไ ด้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม

๒. ผู้ รับผิดชอบโครงการ ควรจดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่  พร้อมทัง้สรุปค่าใช้จ่ ายการ
ด าเนินงาน โดยแสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและท่ี
ใช้จ่ายจริง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยเสนอผู้ บริหาร
รับทราบและลงนาม กรณีด าเนินการไม่เสร็จสิน้ตาม
ก าหนดควรรายงานให้ผู้บงัคบับัญชาหรือผู้ ท่ี เก่ียวข้อง
ทราบถึงปัญหา/สาเหตุเพ่ือแก้ไขได้ทนัการณ์ และเพ่ือ
เป็นแนวทางการด าเนินงานครัง้ตอ่ไป



ข้อควรระวังจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบัติเพื่อการก ากับดูแลและลดความเสี่ยง

๓. ไม่ได้ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
/ แบบประเมินไม่ตอบโจทย์ หรือไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
และเป้าหมาย

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรก าหนดแบบประเมิน
โครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้
เพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้งควร
สอบทานแบบประเมินโครงการ ให้มีความ
ครอบคลุมประเด็นตามตัวชี้วัด



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

๔. การจัดท ารูปเล่มรายงานขาด
เอกสารแนบ

๔. ผู้ รับผิดชอบโครงการ ควรแนบเอกสาร ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานโครงการไว้ในรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ เช่น ตารางการ
อบรม เอกสารการบรรยาย รายช่ือการลงทะเบียนผู้
เข้าอบรม เป็นต้น กรณีเอกสารมีจ านวนมากและไม่
สามารถแนบในเล่มรายงานได้ ให้น าข้อมูลบันทึก
ลงแผน่ CD/DVD โดยแนบไว้ท้ายเลม่



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

๕. การส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้ากว่า
ระเบียบก าหนด

๕. ผู้ รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง
ควรส่งใช้ใบส าคญัค่าใช้จ่ายและเงินสด โดยส่งคืน
เงินยืมภายในก าหนด นับจากวันท่ีได้รับเงินตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด ๕ การ
เบิกจ่ายเงินยืม ข้อ ๖๐) ถ้าหากผู้ ยืมมิได้ช าระเงิน
ยืมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หวัหน้ากองคลังหรือ
ผู้ อ านวยการกองคลังจะต้องรายงานอธิการบดี
ทราบ เพื่อสัง่การบงัคบัตามสญัญายืมต่อไป 



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

๖. การจ าแนกประเภทรายจ่ายไม่
ถกูต้องตามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

๖.  เ จ้ าหน้า ท่ีควรสอบทานรายละเ อียดของ
งบประมาณท่ีขออนุมัติ ให้ถูกต้องตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไข
ปรับปรุงตามหนงัสือส านกังบประมาณ ที่ นร 0704/
ว33 และหนงัสือส านกังบประมาณ ด่วนท่ีสดุ ท่ี นร
0704/ว68



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

๗. การจดัซือ้วสัดโุครงการหลงัเสร็จ
สิ น้ ก า รด า เ นิ น ง าน  ซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง
ด า เ นินการให้แ ล้ว เส ร็จก่อนจัด
กิจกรรม และการจัดซือ้วัสดุไม่ มี
เอกสารแสดงรายละเ อียดห รือ
รูปภาพประกอบ

๗. เจ้าหน้าท่ีผู้ เ ก่ียวข้อง จะต้องด าเนินการขอ
อนุมัติการจัดซือ้จัดจ้างในการซือ้วัสดุโครงการให้
เสร็จสิน้ก่อนด าเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมตาม
ก าหนดการของโครงการ และควรมีการแสดง
รูปภาพประกอบรายงาน ในกรณีจัด ซื อ้วัสดุ
สิน้เปลืองใช้ในโครงการ ทัง้นีเ้ป็นการควบคมุภายใน 
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

๘. ไม่ได้ด าเนินการจัดซือ้วัสดุตาม
ระเบียบฯ เช่น ไม่มีการติดอากร
แสตมป์ในเอกสารการสัง่จ้าง / ช่ือ
ผู้ประกอบการในหลักฐานการจ่าย
ไม่ตรงกัน (ใบเสร็จรับเงินและใบ
เสนอราคา)  / รายละเอียดท่ีจะขอ
จ้างไมค่รบถ้วน

๘. เจ้าหน้าท่ีควรติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากรพุทธศักราช 2481 หมวด 6 อากร
แสตมป์ มาตรา 118 “ตราสารใด ไม่ปิดอากร
แสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ ฉีก หรือ
ส าเนาตราสารนัน้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง
ไมไ่ด้” มาตรา 124 ผู้ ใดมีหน้าท่ีเสียอากร หรือขีดฆ่า
แสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากร หรือไม่ขีด
ฆ่าแสตมป์ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 
และควรสอบทานเอกสารก่อนจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน



ข้อควรระวงัจากข้อตรวจพบ แนวทางปฏิบตัิเพ่ือการก ากบัดแูลและลดความเสี่ยง

9. การเขียนรายการแสดงการรับ
เ งิ น ค่ า ใ ช้ ส อย ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  เ ช่ น
คา่อาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม 

๙. เจ้าหน้าท่ีควรสอบทานหลักฐานการจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
สว่นท่ี 2 หลกัฐานการจ่าย
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๑๐ . ก า ร เ บิ ก ค่ า วิ ท ย า ก ร ไ ม่
สอดคล้องกับก าหนดการและ
กิจกรรมการอบรม  

๑๐. เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง จะต้องเบิกจ่ายค่าวิทยากร
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๕๕ ข้อ ๑๔
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๑๑. ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทน
วิทยากร ไม่ระบุ วนั เวลา จ านวน
ชั่วโมง อตัราค่าตอบแทนท่ีชัดเจน 
แ ล ะ ไ ม่ แ นบป ร ะ วั ติ วิ ท ย า ก ร 
เอกสารเชิญและแบบตอบรับเชิญ
เ ป็นวิทยากร  ไม่ ระบุต าแหน่ ง
สถานท่ีปฏิบตัิงาน

๑๑. เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง ควรสอบทานหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ซึ่งควรมี
รายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนท่ี 2 หลกัฐาน
การจ่าย  ข้อ 34 และข้อ 39 เช่น ควรแนบประวตัิวิทยากร 
เอกสารเชิญ/แบบตอบรับเชิญเป็นวิทยากร ควรระบุ
ต าแหน่ง สถานท่ีปฏิบตัิงาน และใบส าคญัรับเงินควร
ระบ ุวนั เวลา จ านวนชัว่โมง และอตัราค่าตอบแทนให้
ชัดเจน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  กรณีชาวต่างชาติแนบ
หนงัสือเดินทาง เพิ่มเติม
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๑๒. การแก้ไขช่ือผู้ รับ
เงินในหลักฐานการจ่าย
ค่ าตอบแทนวิทยากร 
(ใบส าคญัรับเงิน) โดยใช้
น า้ยาลบค าผิด และการ
เขียนช่ือวิทยากรผิดใน
ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ่ า ย
คา่ตอบแทนวิทยากร 

๑๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง ควรสอบทานหลักฐานการจ่ายให้
ถกูต้องตามระเบียบปฏิบตัิ คือ ต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกเท่านัน้ 
จะเขียนด้วยดินสอหรืออย่างอ่ืนไม่ได้และการแก้ไขหลกัฐานการจ่าย
ต้องขีดฆา่แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม ่และให้ผู้ รับเงินลงลายมือช่ือก ากบัไว้
ทกุแห่ง จะขดูลบหรือใช้น า้ยาลบค าผิดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการลงลายมือ
ช่ือก ากับไว้ทุกแห่งแล้วก็ตาม ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลงั การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินสง่คลงั  พ.ศ. ๒๕๕๑ (หมวด 
๔ การจ่ายเงินของสว่นราชการ สว่นท่ี ๒ หลกัฐานการจ่าย ข้อ ๔๕ และ 
ข้อ 71) โดยหลกัฐานการจ่ายเป็นหลกัฐานท่ีแสดงว่าได้มีการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ รับหรือเจ้าหนีต้ามข้อผกูพนัโดยถูกต้องแล้ว หากระบุช่ือผิด จะ
ใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยไมไ่ด้ และเพ่ือป้องกนัปัญหาการทุจริต ผู้ รับเงิน
จะต้องท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือน ามาใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ
ขอเบิกเงินจากคลงั ตามระเบียบฯ
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๑๓. ขาดระบบการควบคมุภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการ
ก ากับดูแล  เ ช่ น  การ เบิ กจ่ าย
ค่าใช้จ่าย  การสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  การ
ควบคุมการใช้วัสดุในโครงการ  
การส่งเอกสารใบส าคญัค่าใช้จ่าย
และเงินส่งคืนเงินยืม  และการ
ด าเนินงานตามแผนก าหนด 

๑๓. ผู้บริหารควรก ากบัดแูลให้มีการรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน สรุปการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้จ่าย
จริง การควบคุมวัสดุ การเบิกจ่ายและส่งคืนเงินยืม  
การด าเนินงานตามแผน และสนับสนนุให้เข้ารับการ
อบรม รวมทั ง้ ระบุ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด า เ นินงานหลังเสร็จสิ น้การจัดโครงการ กรณี
ด าเนินการยงัไม่เสร็จสิน้ตามก าหนดควรรายงานให้
ผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องทราบถึงปัญหา/
สาเหตุเ พ่ือแก้ไขได้ทันการณ์ และเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในครัง้ตอ่ไป
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๑. การจัดซือ้จัดจ้างไม่ได้แนบ
แผนปฏิบัติ ง านจัด ซื อ้ จัด จ้ า ง 
ประจ าปีงบประมาณ ท่ีหน่วยงาน
ไ ด้ มี ค า ข อ ตั ้ ง ใ น เ อ ก ส า ร
ประกอบการเบิกจ่าย

๑. การจัดซือ้จัดจ้างควรแนบแผนปฏิบัติงานจัดซือ้
จัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ บริหารและเจ้าหน้าท่ีของคณะ/
สาขาวิชาได้ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย  รวมทัง้สอบ
ทานรายการจัดซือ้จัดจ้าง ว่าเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดหรือไม ่และง่ายตอ่การตรวจสอบย้อยหลงั
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๒. การจัดซือ้จัดจ้างด าเนินการ
ล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้
ไมท่ าบนัทกึขอกนัเงินเหลือมปีและ
เบิกลา่ช้า

๒. กรณีหน่วยงานท่ีได้ก่อหนีผู้กพันไว้ก่อนสิน้ปีงบประมาณ 
โดยสัง่ซือ้ สัง่จ้าง หรือการเช่า ทรัพย์สินท่ีมีใบสัง่ซือ้ ใบสัง่จ้าง 
หรือสญัญา หรือข้อตกลงและมีวงเงินตัง้แต ่๕๐,๐๐๐ บาทขึน้
ไป  แต่ไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหนีไ้ด้ทันสิน้ปีงบประมาณ 
ให้ถือว่าใบสัง่ซือ้ ใบสัง่จ้าง หรือสญัญา หรือข้อตกลง ท่ีจดัท า
หรือลงไว้ในระบบGFMIS เป็นการขอกนัเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปีต่อไปได้อีก ๙๐ วนัปฏิทินนบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ (ระยะ
ท่ี 1) และในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทนัหลงัวนัท่ี 
๓๑ ธันวาคม ของปีปฏิทิน  ให้หน่วยงานจดัท าบนัทึก
กันเงินเหลื่อมปีและเบิกล่าช้า เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการอนมุตัิ ขอกนัเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัหวัหน้าสว่นราชการพิจารณาอนุมตัิในระยะ
ท่ี ๒
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๓. การระบุวิ ธีในการจัดหาไม่
ถกูต้อง 

๓. ผู้บริหารควรก าชบัให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานด้าน
การจัดซือ้จัดจ้าง ได้ตรวจสอบหรือสอบทานเอกสาร
การจัดซือ้จัดจ้างให้มีความถูกต้องครบถ้วน เช่น 
วิธีการจัดหาพสัดุ รวมทัง้เอกสารประกอบต่าง ๆ เป็น
ต้น
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๔ . ไ ม่ แ น บ เ อ ก ส า ร ก า ร
เปรียบเทียบราคา ตามหนังสือ
ศธ ๐๕๖๔.๐๑/กค (พค.๕๘๒/
๒๕๖๐) ลว.๓๐ ส.ค.๒๕๖๐ และ
ตามหนังสือ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/กค
(พส) ๔๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ พ.ค.
๒๕๖๑ เร่ือง แนวปฏิบัติการสืบ
ราคาหรือเปรียบเทียบราคาการ
จดัซือ้ครุภณัฑ์และวสัดุ

๔. ผู้บริหารควรก ากบัดแูลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบตัิงาน
ด้ านการจัด ซื อ้ จัด จ้ า ง  ปฏิ บัติ ตามหนังสื อ  ศธ
๐๕๖๔.๐๑/กค (พค.๕๘๒/๒๕๖๐) ลว.๓๐ ส.ค.
๒๕๖๐ เร่ือง แนวทางปฏิบัติการซือ้จ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯ  และตามหนังสือ
ศธ ๐๕๖๔.๐๑/กค(พส) ๔๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ พ.ค.
๒๕๖๑  ใน เ ร่ื อ ง  แนวปฏิ บัติ ก า รสื บ ร าคาห รื อ
เปรียบเทียบราคาการจดัซือ้ครุภณัฑ์และวสัดุ
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๕.ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด 

๕. ผู้บริหารควรก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบัติงาน
จดัซือ้จดัจ้างให้เป็นไปตามแผน โดยจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
เร่ืองการจดัซือ้จดัจ้าง และควรมีคณะกรรมการติดตาม
การปฏิบตัิงานด้านการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานเพ่ือ
ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นีอ้าจสง่ผล
ต่อการด าเนินงานด้านงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลยั
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๖. ไม่ได้ประกาศผู้ ชนะในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานตามวิธี
ท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด

๖. การประกาศผลผู้ชนะ ในเว็บไซต์กรมบญัชีกลาง 
จะต้องท าในระบบ e-GP แต่ ว.๓๒๒ ก าหนดให้
บางกรณีไม่ต้องบนัทึกข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างในระบบ 
เช่น ส่วนราชการ ถ้าวงเงินไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
บันทึกในระบบ เป็นต้น  ส่วนการประกาศในเว็บไซต์
และการปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ ต้องท าทุกวิ ธี  ทุกวงเงิน ดังนัน้
หน่วยงานควรมีการบันทึกในระบบเว็บไซต์และปิด
ประกาศของหน่วยงาน
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๑. ทะเบียนคุมวสัดุส านักงานใน
การเบิกจ่ายวัสดุไม่ได้แยกเป็น
ราย ปีงบประมาณ และ ไม่ มี
ทะเบียนคุมวัสดุท่ีเหลือใช้จาก
โครงการ

๑. ผู้บริหารควรก ากับดูแลให้ผู้ รับผิดชอบจดัท าทะเบียนคุม
วัสดุประจ าปีและบันทึกรายการวัสดุลงในทะเบียนคุมทุก
รายการ ทกุครัง้ ท่ีมีการรับเข้า – จ่ายออก และตดัยอดจ่าย
วสัดใุนระบบ (ERP) ตามการเบิกใช้จริง เป็นรายสปัดาห์
หรือรายเดือน รวมทัง้จดัเก็บเอกสารไว้เป็นหลกัฐานประกอบ 
เพ่ือควบคมุให้วสัดคุงเหลือในระบบ (ERP) ถกูต้องและ
เป็นปัจจบุนั ตรงตามวสัดคุงเหลือท่ีมีอยูจ่ริง
๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบควรแยกทะเบียนคุมวัสดุและหรือ
การจัดเก็บวัสดุส านักงานและวัสดุท่ีใช้ในโครงการ เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบ ตรวจนับวัสดุส านักงานคงเหลือได้ และ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามการรายงานวัสดุคงเหลือประจ าปี 
และเพ่ือเป็นการควบคมุ ก ากบัดแูล วสัดคุงเหลือท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการ
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๒. ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้
เ ขี ย น เ ล ข ร หั ส ก า กั บ บ น ตั ว
ครุภณัฑ์, เขียนเลขรหสัครุภณัฑ์
แต่ไม่ชัดเจน ซีดจาง ลบเลือน, 
ใช้เลขรหสั บส.เก่า, เขียนรหสั
ค รุภัณฑ์ก ากับบนกล่อง เก็ บ
ครุภณัฑ์, เขียนไม่ครบทกุตวั 
รวมถึงเลขก ากับจ านวนครุภัณฑ์ 
(กรณีเป็นชดุ)

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบควรเขียนหมายเลขรหสัก ากบับน
ตวัครุภณัฑ์ให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนัตรงตามทะเบียนครุภณัฑ์
ให้ครบถ้วนทุกตัว เขียนเลขก ากับจ านวนครุภัณฑ์ (กรณี
เป็นชดุ) ควรตรวจสอบและเขียนเลขรหสัครุภณัฑ์ที่ซีดจาง 
ลบเลือน รวมถึงระบุต าแหน่งที่ตัง้และหรือผู้ รับผิดชอบให้
ชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและสามารถตรวจสอบ
ครุภณัฑ์ในภายหลงัได้ และควรเก็บใบเบิกครุภณัฑ์ไว้เป็น
หลกัฐานประกอบการตรวจสอบย้อนหลงัให้ครบถ้วน  ทัง้นี ้
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ การบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 
๒๐๓ (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่
กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลกัฐานการรับเข้า
บญัชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
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๓. ครุภัณฑ์บางรายการมีสภาพ
ช ารุด และสิน้สภาพ เน่ืองจาก
อายุการใช้งาน ล้าสมัยและหรือ
หมดอายกุารใช้งาน แต่ยงัไม่ได้มี
การด าเนินการซ่อมให้ครุภัณฑ์
ชนิดนัน้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน หรือด าเนินการบนัทึกส่งคืน
งานพสัด ุส านกังานอธิการบดี

๓. เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบควรท าบันทึกส่งคืนรายการ
ครุภัณฑ์ แจกแจงรายการ/รายละเอียดครุภัณฑ์ท่ี
เสื่อมสภาพ ช ารุด ครุภัณฑ์สภาพดีหรือครุภัณฑ์ปกติ 
แต่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมระบุเหตุผลเสนอต่อคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี  และส่ง เ ร่ืองไปยังงานพัสดุ
ส านกังานอธิการบดี เพ่ือด าเนินการต่อไป
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๔. ครุภัณฑ์บางรายการไม่มีให้
ตรวจสอบ

๔. ผู้บริหารควรก ากบัติดตามการควบคมุครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน โดยก าชบัให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ท าการ
ตรวจสอบรายการครุภณัฑ์อยา่งจริงจงั
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แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน

เป็นอย่างไร ?



การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ีรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน หรือใช้เวลาราชการ
ไปท างานส่วนตัว

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของ
หน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว น ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว น าคอมพิวเตอร์ไป
ให้ลูกหลานใช้ เป็นต้น

การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น 
ทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับ
บริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล
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พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร



การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผล
ให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน

การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรือ
อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 

การใช้อ านาจหน้าที่สั่งการบุคคลากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร (ต่อ)



การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

การให้ของขวัญหรือของก านัลเ พ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวัง
ผลประโยชน์ที่มิชอบ

การซ้ือขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอ่ืน
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
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พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร (ต่อ)



การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผล
เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

การมีหน้าที่ดูแลหรือจัดกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามามีส่วนได้เสีย
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อ่ืน

การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
เช่น เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งาน
รับเหมาของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างท าสัญญาซ้ืออุปกรณ์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
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พฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างไร (ต่อ)
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าที่เรยีกรับผลประโยชน์
๒. กรณีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. กรณีการเบกิจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบยีบ
๔. กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน



การเรียกรับผลประโยชน์มีหลายรูปแบบ

1. การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ตนเอง 

ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจหน้าท่ี ท าให้บริษัทตนเอง หรือ
บริษัทครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน / การท่ี
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมี
หุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซ่ึง
เป็นของเจ้าหน้าท่ีหรือบริษัทท่ีผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่  และเข้าพักในสถานท่ี
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์



การเรียกรับผลประโยชน์มีหลายรูปแบบ (ต่อ)

๒. การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการท างานพิเศษ (Outside 
Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่
ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากน้ียังรวมถึงการใช้เวลาและ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของรัฐในการท างานพิเศษภายนอก ท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ตัวอย่างเช่น การอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา
โครงการ เพ่ือให้บริษัทเอกชนท่ีว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ท างานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ี แต่
เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานตามกฎหมาย เป็นต้น
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



การเรียกรับผลประโยชน์มหีลายรูปแบบ (ต่อ)
๓. การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside 

Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ 
หรือน า ข้อมูลเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการสร้างหอพักนักศึกษา       
จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซ้ือที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคา
ที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน 
(Spec) วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับ
บริษัทเอกชนที่ตนรูจ้ัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์

๑. เจ้าหนา้ท่ีของรัฐตอ้งไม่ด าเนินกจิการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท า
ธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ได้ท ากับ
หน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นมีอ านาจควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบหรือด าเนินคดี การห้ามรับสัมปทาน 
หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าใน
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทาน หรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมี
ส่วนได้ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกจิของเอกชน ซึ่งรวมถึงการท างานในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหนา้ท่ีของรัฐผู้นัน้

42

แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตโดยมีหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ ดังนี้

 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ใน ประกาศน้ี 
(ข้อ ๔) 
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)

 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ได้ (ข้อ ๕) ดังต่อไปนี้ 

• รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตาม
จ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

• รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคา
หรือมูลค่าในการรับ จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

• รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)

• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซ่ึงผู้ให้มิได้ระบุ
ให้เป็นของส่วนตัว หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุ
เป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล ความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ผู้นั้น รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้ เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที (ข้อ ๖) 
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเรยีกรับผลประโยชน์ (ต่อ)

• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมรีาคาหรือมมีูลคา่มากกว่า
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา ไมตรี 
มติรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ตอ่ผู้บงัคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าสว่นราชการ ผู้บริหารสูงสดุ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด 
โดยทันที สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามเีหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มี
ค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดย
ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งเม่ือได้ด าเนินการแล้ว ให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ดงักล่าวเลย ในกรณีที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูไ้ดร้บั
ทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  46

แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. กรณีการใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ (ต่อ)



การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตความต้องการใช้ 
และค่าใช้จ่ายที่ เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การล็อคสเปค
การประเมินราคาสูงกว่าความเป็นจริง ก าหนดขอบเขตหรือออกแบบรูปรายการงาน
กอ่สรา้งทีเ่อื้อประโยชน์ตอ่ตัวเอง หรือภาคเอกชนทมีีผลประโยชนท์ับซ้อน

๒. ขั้นตอนการเตรียมการ เป็นขั้นตอนในการพิจารณาวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ เอกสารจัดซื้อ ประกาศการประมูล ถูกต้องตามระเบียบ 
โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การก าหนดวิธีการที่จะจัดซื้อเพ่ือเอื้อประโยชน์กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีอคติหรือเข้าข้างผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ท าให้เกิดการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. กรณีการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง



การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
๓. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล เป็นขั้นตอนในการเปิดเผยรายละเอียด 

และคัดเลือกผู้ชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลรายใดราย
หนึ่งเป็นพิเศษ / การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้าท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้เข้าร่วมประมูล / รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากได้ผู้ชนะการ
ประมูลแล้ว

๔. ขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการเสนอราคา หรือ
คู่สัญญาจะต้องด าเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยโอกาส
เสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ หรือการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ก าหนดไว้ตาม
สัญญา
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. กรณีการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มี
ความเกี่ยวข้องกันกับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ด าเนินงานหรือ
โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไมเ่กี่ยวกับเงิน

๓. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าท่ีทับซ้อน

๔. ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ลงนามใน
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ     
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
๒. กรณีการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)



แนวทางการป้องกันการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)
๕. ตรวจสอบช่ือ–สกุล ของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน

หน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาต ิพี่ น้อง เพื่อน 

๖. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่

๗. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์
ส่วนตนเองและผลประโยชนส์าธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหนา้ทีห่รือไม่

๘. ตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น 
การรับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การรับของขวัญ หรืออ่ืนๆ
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
๒. กรณีการเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)



ความเสี่ยงและการควบคุมที่ส าคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต / 
ความเสียหายจากการเบกิจ่ายงบประมาณ 

1. การขอเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างช้า เช่น บางรายการตรวจรับพัสดุ ซึ่ง
ระเบียบก าหนดให้ด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันท าการ 
นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่
ได้รับแจง้จากหน่วยงานย่อย

๒. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับพัสดุหรือได้รับไม่
ครบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ท าการตรวจรับพัสดุจริง แต่ลงลายมือช่ือใน
หลักฐานการตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นหลักการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงส าคัญที่ท าให้
ส่วนราชการได้รับความเสียหาย  ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างต้อง
ด าเนินการตรวจรับให้ถูกต้องและครบถว้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณจ านวนที่ก าหนด
ไว้ตาม  spec อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง / การลงลายมือช่ือในหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
แต่ไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริงท าให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย ผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย

51

แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ



กรณีการเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ของหน่วยงานควรเดินทาง
ออกนอกเส้นทางหรือไม่

1. เราควรเดินทางออกนอกเส้นทางหรือไม่ ถ้าเป็นการเดินทางออกนอก
เส้นทาง โดยมีเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอาการ
เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ พักรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ า เป็นต้น ถ้าไม่มีเหตุ
ดังกล่าวให้เดินทางตามเส้นทางปกติเพื่อไปให้ทันเวลาท่ีขอไปราชการ

๒. เราควรรายงานการเดินทางออกนอกเส้นทางหรือไม่ ต้องรายงานการ
เดินทางออกนอกเส้นทางทุกครั้ง ไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเม่ือ
ใช้รถยนต์เสร็จแล้วต้องน ารถยนต์และกุญแจมาไว้สถานท่ีเก็บตามเดิม และต้อง
ท าบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
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แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน




