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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุกจริต 
โรงเรียนบ้านสันถนน 
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ค าน า 

            การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับ
นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง ในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรการและการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ความเส่ียงของโรงเรียนบ้านสันถนนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  โรงเรียนบ้านสันถนน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต
ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรผู้ที่สนใจได้ไม่
มากก็น้อย 

 
 

            โรงเรียนบ้านสันถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภท
หนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระความเป็นกลาง
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคมอย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวน
มากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest: Col) เป็นประเด็นปญัหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เปน็บ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วยดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโรงเรียนสันถนน จึงมี
ความจ าเป็นต้องประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในรอบปีเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านสันถนน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ตามภารกิจงาน
หลัก ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างประจ าอัตราจ้างชุมชนและ
ผู้ปกครองเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ประกอบกับเพ่ือให้เป็นตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและมาตรการในเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในเชิงรุกเพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 



วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแสดงความมุ่งมั่นในการ
บริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  2. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
3. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาขน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตของโรงเรียนบ้านสันถนน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านสันถนน สามารถวิเคราะห์ เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด ความเส่ียงต่อการทุจริต
ที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้ 

  1. เหตุการณ์หรือโอกาสของการเกิดความเส่ียงด้านการทุจริตและประพฤติชอบ และ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Risk Assessment for Conflict of interest) 
โรงเรียนบ้านสันถนน ดังนี้ 

   1.1 การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
   1.2 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
   1.3 การรับของขวัญที่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา 
   1.4 การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ผลกระทบ/ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

2.1 ราชการเสียประโยชน์และการด าเนินงานไม่เป้นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.2 สูญเสียงบประมาณของราชการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสกระท าผิดจน
เป็นนิสัยอันจะน าสู่วัฒนธรรมการทุจริตโดยง่าย 
2.3 การรับของขวัญที่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาอาจจะน าไปสู่การให้ของก านัลที่
มีค่าสูงและผลประโยชน์อื่น ๆ ตามมา 
 2.4 ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือน นโยบาย การปฏิบัติงาน การให้บริการ ลดลง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงผลกระทบของความเส่ียงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดใน
ตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน 

 

 



3. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดล าดับความเส่ียงของโรงเรียนบ้านสันถนนเมื่อพิจารณา
โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และ
ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียง
ในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน ได้ดังนี้ 

ตาราง แสดงความเส่ียงการทุจริตของโรงเรียนบ้านสันถนนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเส่ียง 

ล าดับ 

ความเส่ียง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ (๑) 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๕ ๑๕ (๒) 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
๓ ๕ ๑๒ (๓) 

๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๒ ๕ ๘ (๔) 

 

 

 

 



วิเคราะห์ความเส่ียงและจักล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยง จัดล าดบัความส าคญัของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ล าดับ ๑ (สูงมาก =๒๕ คะแนน) 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๒ (สูงมาก =๑๕ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ล าดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ล าดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 

 
  จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๓ ระดับ คือสูง
มาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง  มาตรการก าหนด ปัจจัยความเส่ียง 
เส่ียงสูงมาก (Extreme)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ

เส่ียง มีมาตรการลด และ
ประเมินซ้ าหรือถ่าย โอนความ
เส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 - การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

เส่ียงสูง (High)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ
เส่ียงและมีมาตรการลดความ
เส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียงแต่มี
มาตรการควบคุม 
ความเส่ียง 
 

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ า (Low)   
 

 



๔.มาตรการและแผนการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
ของโรงเรียนบ้านสันถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค.
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค.
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค.
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

๑.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท า 
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชก ารรับทราบทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

 



 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค.
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค.
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค.
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

๒. การใช้อ านาจ
หน้าท่ี 
เรียกรับ
ผลประโยชน์ / 
การให้และการ
รับของขวัญ 
สินน้ าใจ เพื่อหวัง 
ความก้าวหน้า 

๓ ๕ ๑๕ ๑.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
๒.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจอยางเคร่งครัด 
๓.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ  
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

๓.. การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

๓ ๔ ๑๒ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย 
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 



 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ม.ค.
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค.
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค.
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค.
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย.
๖๕ 

๔.. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก 
พ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ 
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการ 
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

 

 



บทที่ 3  
ผลการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจรติ ของโรงเรียนบ้านสนัน 

  ผลจากการวิเคราะห์เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงอันอาจจะเกิดการทุจริต ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า โรงเรียนบ้านสันถนน มีโอกาส ที่จะเกิดความเส่ียงต่อการทุจริต
จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  
   ๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   ๑.๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   ๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   ๑.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  จากการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว โรงเรียนบ้านสันถนน จึงได้ด าเดินการตามมาตรการ
และแผนในการจัดการความเส่ียง โดยมีกิจกรรมที่ ด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้  

1. ปัจจัยความเส่ียงเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของ หน่วยงานในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์2560 และให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ คุ้มค่าต่อภารกิจ ของ
รัฐ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีการ
วางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเช่ือมั่นต่อ
สาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ เพ่ือเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
โดยพระราชบัญญัติฯ มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
  1. การบงัคบัใช้ 
  ให้ยกเลิกบทบญัญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศข้อบังคับ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ



แห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ บังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560  
 2.นิยามศพัทส์ าคญั 
  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบ หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น  
  งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับ
ขน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการจ้างลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการแล้วไปปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  การบรหิารพัสดุหมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
  เงนิงบประมาณ หมายความว่า เงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่ส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณสามารถ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 หน่วยงานนั้น ๆ 
โดยจะมีก าหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเรียกว่า ปีงบประมาณ               
การจ้างทีป่รกึษา หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การงาน การคลัง ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ใน ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
  เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่  
  หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน



ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรกิจของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน
ก ากับของรัฐสภา หน่วยงาน อิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

3. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง  
  หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

คุ้มค่า โปร่งใส่ 
มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
ตรวจสอบได ้

1. พัสดุต้องมีคุณภาพ 
หรือคุณลักษณะที่
ตอบ สนอง
วัตถุประสงค์ใน การ
ใช้งาน 
 2. มีราคาเหมาะสม 
3. แผนบริหารพัสดุที่ 
เหมาะสมและชัดเจน 

1. ต้องกระท าอย่าง 
เปิดเผย เปิดโอกาสให้
มี การแข่งขันราคา
อย่างเป็น ธรรมและ
เท่าเทียมกัน  
2. มีระยะเวลา
เหมาะสม ต่อการยื่น
ข้อเสนอ  
3. มีหลักฐานการ 
ด าเนินงานชัดเจน 

1. มีการวางแผน
จัดซื้อ จัดจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือให้ การจัดซื้อจัด
จ้างและ การบริหาร
พัสดุเป็นไป อย่าง
ต่อเนื่อง  
2. ก าหนดเวลาที่ 
เหมาะสม 

1. มีการจัดเก็บข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุอย่าง 
เป็นระบบ เพ่ือ
ประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบ 

 

 4. ผู้มีอ านาจอนุมตัิสั่งซื้อสั่งจ้าง  
  การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้ จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดและภายในวงเงิน
เท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ก าหนด 
 5. คณะกรรมการและองค์กรดแูลการจัดซือ้จัดจ้าง 
   ก าหนดให้มีคณะกรรมการและองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คณะกรรมการราคา กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริต คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และข้อร้องเรียน และก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กร
สนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ  

6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะท าได้โดยวิธี  



   (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ       
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตาม
เง่ือนไขที่ หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย  
  (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเง่ือนไข ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เลือกวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่
เข้าลักษณะของเง่ือนไข วิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้
เป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนด 

  7. การด าเนนิการจัดหาพสัดุ  
  โดยในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
นั้น ซึ่งจะ กระท าโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่ง กระท าโดยคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจา้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีก าหนด ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง ก าหนด ในการบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมี
วงเงิน เล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น 
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสตุก็ได้ ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ให้ได้รับ ค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 


