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ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
โดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

 บรรยาย โดยวิทยากรตัวคูณ นายรัชชนนท์  
แกะมา

นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง

ดาวโหลดไฟล์
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แนวทางป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน มิให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและการทุจริตใน กระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภายใน และสร้างภูมิต้านทาน ใน
การให้บริการด้านการเงิน ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ถอดรหัส 
กฎหมาย ด้านวิธีงบประมาณ ด้านวินัยนัยการเงิน
การคลัง ของรัฐ และกฎหมายด้านการพัสดุ  ตาม
แผน ปราบปรามและป้องการทุจริต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ปี งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น นิติบุคคล ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2533 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการ วิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยการแบ่งส่วนงาน ช่วงเร่ิมต้น ตามมาตรา 7 ระบุว่า 
มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังน้ี 
    1. สํานักงานอธิการบดี
    2. บัณฑิตวิทยาลัย
    3. คณะ 
    4. วิทยาลัย
ต่อมาได้มีระเบียบฯจัดต้ังส่วนราชการ พ.ศ.2551 ประกอบมาตรา 15 (4) พ.ร.บ. 
ม.อบ. ให้อํานาสภาฯ 

รายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระบุว่า นอกจากเงินท่ีกําหนด

ไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้ 

- เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

- เงินและทรัพย์สินซ่ึงมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย

- รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง และ
ดูแล หรือใช้ประโยชน์ (ข้อเท็จจริง พ้ืน  ท่ีต้ังมหาวิทยาลัย เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรม )

- รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ

 **ให้รายได้ท่ีเกิดจาก มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราช
พัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน 
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รายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระบุว่า นอกจาก

เงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังน้ี 

วรรคสามระบุว่า รายได้ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเบ้ียปรับที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าวิธีการ
งบประมาณ เว้นแต่เบ้ียปรับที่เกิดจาการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจาก
การผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ

ต่อมามี มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ระบุให้เบ้ียปรับจากทุกแหล่งงบประมาณเป็นรายได้
ของสถานศึกษา

รายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา 10  กําหนดไว้ 2 แหล่ง คอื
 1) งบประมาณแผ่นดิน 

 2) เงินรายได้ 

ดังน้ัน  การให้ได้มาซึ่งรายได้ แหล่งเงินเงินงบประมาณแผ่นดิน รายจ่าย เท่ากับ 
รายได้   ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

อนึ่ง “การใชจ่้ายเงินงบประมาณแผน่ดนิ ที่รัฐจัดสรรใหใ้นรปูงบประมาณ
รายจ่ายประจําป ีและ เงินได้ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตามมาตรา 10 มี 
กฎหมายระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตัิ ที่เกี่ยวขอ้งในการ เปลี่ยนเงิน
แผ่นดิน เป็นปจัจัยเกือ้หนนุ พันธกิจหลกั”
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กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติ 

พอสังเขป..

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

 ก.กรรมวิธีท่ีได้มาซึ่งรายได้ และค่าใช้จ่าย เงินแผ่นดิน 

1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ หมวดท่ี 4 การจัดทํา
งบประมาณ มาตรา 23 

*ส่วนท่ี 1 มาตรา 25  การขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
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กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

ข. กฎหมายควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562   หมวดที่ 4 การใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร  หมวดที่ 5 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  เลื่อน
ขั้นเงินเดือน ปรับวุฒิ  ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

* หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนการจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ข้อ 4

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

- เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการ 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการและตามรายละเอียดสํานักงบประมาณกําหนด 

ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณ  ฯลฯ            
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กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

 ก.กรรมวิธีที่ได้มาซึ่งรายได้ และค่าใช้จ่าย เงินแผ่นดิน 

2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 1) ฉบับที่ 
2  พ.ศ.2563 กําหนดเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
หรือธนาคารที่กองทุนพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินก่ึง
หนึ่ง สําหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และเงินนอกงบประมาณ หนึ่งบัญชี 

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

 ก.กรรมวิธีท่ีได้มาซ่ึงรายได้ และค่าใช้จ่าย เงินแผ่นดิน 

3) พระราชกฤษฎี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) 
2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.25554 และแก้ไปเพิ่มเติม
ฯลฯ ฯลฯ 
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กฎหมายเปลี่ยนเงนิแผน่ดนิ เป็น พัสดุ เพื่อนํามาสนบัสนุนการเรยีน การสอน 
การวิจัย การให้บรกิารทางวิชาการ และทาํนุกบาํรุงศลิปวัฒธรรมตามพนัธกิจ
หลัก มาตรา 6 มีกฎหมาย  กฎกระทรวง ระเบยีบฯ แนวปฏิบตั ิและระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการควบคมุการดาํเนนิการดังนี้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1.1) กฎกระทรวง

(1) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ พ.ศ.2560

(2) กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน และกําหนด
วิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

ต่อ 

3) กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทําความตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

4) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนที่
ปรึกษา พ.ศ.2560

5) กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

6) กฎกระทรวง กําหนดเร่ืองการจัดซื้อ จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้
สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
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ต่อ 

1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ 

1.1 หนังสือแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจ กระทรวงการคลัง โดย
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

1.2 คู่มือการปฏิบัติงาน 

1.2.1 คู่มือการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.2.2 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2) มาตรา 46 กําหนดให้กรมบัญชีมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประกาศเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ต่อ 

 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประกอบด้วย 

1. ระบบ UBUFMIS [ ลิงค์ http://ubufmis.ubu.ac.th/index.php?pageif=3 ]

2. ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ [ ลิงค์ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html ]

3. ระบบข่าวจัดซ้ือจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
[ ลิงค์ http://www.procurement.ubu.ac.th ]
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ปิดประกาศ 

ข้อ 42 ระบุไว้ว่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรา
ยงผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างแล้ว ให้ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้างในระบบสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานข้องตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และให้ปิดประกาศเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2562 และ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ประเด็นที่ 1 ช่วงเตรียม 

จัดทํารายละเอียดประกอบคําของบประมาณ
รายจ่าย พร้อมใบเสนอราคาตามวิธีการ
งบประมาณ 
 

ประเด็นที่ 2

หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
หรือทราบรายการงบประมาณรายจ่าย 



02/04/64

12

มาตรา 11 พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

 ต่อ

( มอบหมายไว้ในข้อ 5 มาตรการกลไก http://www.procurement.ubu.ac.th )

ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ.2560  กําหนดว่าเม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
จัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนการจัดซ้ือ จัดจ้างประจําปี 
ประกอบด้วยรายการอย่าง ดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง

2. วงเงินท่ีจะจัดซ้ือหรือจ้างโดยประมาณ

3. ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือ จัดจ้าง

4. รายการอ่ืน ๆ ตามท่ี กรมบัญชีกลางกําหนด 
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ต่อ

วรรคสอง  ข้อ 11 ระบุว่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจําปี ตามวรรค
หน่ึงแล้ว ให้หัวหน้าเจา้หน้าทีป่ระกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการกรมบัญชีกลางกําหนด และให้
ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ของหน่วยงานรัฐน้ัน เว้น
แต่กรณีทีบัญญัติไว้ตามมาตรา 11 วรรคหน่ึง

ต่อ

วรรคท้าย ระบุว่า หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างได้ 
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 ต่อ

ข้อ 12 ระบุว่า หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างประปีตามข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐ รีบ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ
นี้ ใน  (หมวด 2 การจัดซ้ือจัดจ้าง (หมวด 3 การจ้างที่
ปรึกษา หมวด 4 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง) แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงิน 

 ต่อ

ข้อ 13 ระบุว่า ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือ จัดจ้าง ประจําปีให้
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น 
จัดทํารายงานพร้อมเหตุผลท่ีขอเปลีย่นแปลง เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการตาม ข้อ 
11 วรรคสามต่อไป 
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ปัญหาที่ตรวจพบ ดังนี้ 

ประเดน็ 1 การจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน 

สาเหต ุ: กรณี 1) งานก่อสร้างความไม่พร้อมในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

                    2) หน่วยนับครุภัณฑ์ ไม่ตรง เช่น เป็นชุด หรือเป็นเคร่ือง 

                    3) ผู้มีความต้องการใช้งานพัสดุ (ครุภัณฑ์ขาดความรู้เรื่องระเบียบ)

แนวทางแกไ้ข  สื่อสาร เปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดครุภัณฑ์ เพ่ือลดปัญอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ปัญหาที่ตรวจพบ ดังนี้ 

ประเด็น 2 การจัดทํารายงานขอซ้ือ ขอจ้าง ข้อ 22 โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

สาเหตุ : กรณี 1) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้งการขอซ้ือ ขอจ้าง 

2) ขอขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายการก่อสร้างหรืองานจ้าง แล้วแต่ละกรณี 

3) ราคากลางท่ีจะขอซ้ือ ขอจ้าง 

4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
เงินที่ประมาณว่าจะซ้ือ หรือจ้างในคร้ังนั้น 

5) กําหนดเวลาท่ีตอ้งการใช้พัสดุหรืองานน้ันแลว้เสร็จ

6) วิธีที่จะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีนั้น 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิพีจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน 

ปัญหาอุปสรรคที่ พบ

1) รูปแบบของคําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบสารบัญ พ.ศ.2526

2)  รายงานขอซื้อ ขอจ้าง ในระบบ UBUFMIS  ไม่มีหลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือก 

กรณีตัวอย่างที่ 1
กรณี  ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ประจํามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวงเงินไม่เกินห้า
พันบาทเป็นรายไตรมาส ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค.0405.2/
ว.62 ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2562 น้ัน  จากการตรวจสอบข้อเท็จ “พบว่า” ช่วง
เร่ิมต้น เป็น การรวบรวมข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่ “ผู้รับผิดชอบ” 
รายบุคคล เม่ือผู้ได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ “ประกาศ”  ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึง
ทําให้  รายการดังกล่าว ตกหล่น หลงลืม และมิได้ประกาศเผยแพร่รายการขอซ้ือ
ขอจ้าง เป็นเงินจํานวน  360.-บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) น้ัน  ถึง แม้ว่าจะ 
“ประกาศเผยแพร่” ไม่ครบถ้วนจากการตรวจสอบ พบว่า มีการจัดซ้ือจัดจ้างและ
จ่ายเงินให้ แก่“คู่สัญญา”หรือข้อตกลงจริง โดยไม่มีการทุจริตหรือมีเจตนาไม่
ประกาศเผยแพร่แต่อย่างใด และที่สําคัญมิได้ทําให้ราชการเสียหายแต่อย่างใด   
“เจ้าหน้าที่จึงไม่มีฐานความผิด อันเน่ืองจากทางราชการมิได้รับความเสีย เป็นต้น 
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อนึ่ง ณ ปัจจุบัน ฝ่ายจัดหา ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทาํงาน เพื่อมิให้เกดิขอ้ผิด
ลาดดังกลา่วขึน้มาอีก  ดังนี้ 

 แนวทางและข้ันตอนแก้ไข

ขั้นท่ี 1 จัดทําไฟล์ข้อมูลรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป excel นําขึ้น Google drive ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อ
จัดจ้างกรอกข้อมูลทํางานร่วมกัน 

ขั้นท่ี 2 เม่ือส้ินไตรมาส ภายใน 30 วัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะสอบทานความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง โดย
สอบถามผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนดไว้  

ขั้นท่ี 3 เม่ือเจ้าหน้าที่ “ผู้ประกาศ” สอบทานความถูกต้องตามขั้นที่ 2 แล้ว จึงนําข้อมูลประกาศเผยแพร่
บนระบบสารสนเทศ ตามกรมบัญชีกลางกําหนด 

ขั้นท่ี 4 ณ ปัจจุบัน งานพัสดุกองคลัง ได้มีการปรับปรุงกระบวนทํางาน และซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งระดับ
กองคลัง และระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การทํางานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

กรณีตัวอย่างที่ 2
2) หน้าท่ี 7 3) เห็นควรให้ผู้บังคับบัญชาของกองคลัง ตรวจสอบเหตุและข้อเท็จจริง

ของการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินสง่คลงั พ.ศ.2551 ข้อ 63 ซ่ึงมีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้
เงินยืมค้างชําระล่าช้า และเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินเกินกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันครบกําหนด และรายงานต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณ ี
ข. ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณี คืนเงินยืมล่าช้า 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยและส่งใช้คนืเงิน
ยืมทดรองราชการ จํานวน 2 คร้ัง โดยครั้งท่ี 1 คือ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 จํานวน 
82,200.-บาท และคร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 จํานวน 674,400.-บาท ซ่ึง ท้ังสอง
รายการส่งใช้ใบสําคัญในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562  รายละเอียดดังปรากฏตาม
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว (การ์ดลูกหนี้)  โดยการส่งใช้ส่งใบสําคัญจ่าย “มิใช่ วันท่ี 
25 กรกฎาคม พ.ศ.2563”  
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กรณีตัวอย่างที่ 3

กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้าง
แนวทางการแก้ไข

ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย

- ค่าตอบแทนการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดุ 
พ.ศ.2562 [ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]

- ค่าตอบแทนการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดุ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 [ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]

ข้อควรระวังการโอนสิทธิ
เรียกร้อง 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562 [ดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ]

   ซ่ึงมี "แนวปฏิบัติ" ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทด
รองราชการจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2562 [ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]

2. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 [ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]

แนวทางป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน มิให้เกิด 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและการทจุรติใน 
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตร 8 
(ตนเอง) โดยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในตนเอง ดังน้ี 

1.) จิตพอเพียง คือ ความพอดี จะต้องมีความเข้าใจตน ในมิติความรู้ มิติการ
ครองตน ไม่หลวงวัตถุนิยม เป็นต้น 

2.) การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์สาธารณะ โดยบุคคลหน่ึง 
ๆ จะมีประโยชน์ทับซ้อน

3.) ความอาย ต่อสิ่งที่กระทําที่ขัดหลักศีลธรรม จารีตประเพณี จริยธรรม และ
คุณธรรม 

4.) ไม่ทนต่อการทุจริต คือ ความกล้าหาญ ความเสียสละตนเองเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม* 

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอ
ราคา



02/04/64

21

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 จําแนกเป็น 4 ช่วง 

1.) ขั้นเตรียมการ : จัดทํารายละเอียด/ขอบเขตการจ้าง (TOR) ใครเก่ียวข้อง...?

2.) ขั้นการจัดซื้อ จัดจ้าง : จะเกิดขึ้นได้เมื่อการดําเนินการจากขั้นเตรียมการ
แล้วเสร็จ โดยขั้นเตรียมการจะกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.) ขั้นบริหารสัญญา* : การบริหารสัญญา จะเกิดขึ้นได้เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอ
ราคาจากข้ันที่ 2 

4.) ขั้นควบคุมและการจําหน่าย* :การจัดทําทะเบียนสินทรัพย์จะเกิดขึ้นได้
จะต้องมีการส่งมอบตามสัญญา จากขั้นที่ 3

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
      ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างท่ี
จําเป็นในการซื้อหรือจ้างออกประกาศและเอกสารเชิญชวนหนังสือ
เชิญชวน 
  

      อน่ึง การจัดทําบันทึก รายงานผล และรายละเอียด วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างแห่งระเบียบฯ ข้อ 16
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ขอบคุณครับ..
รัชชนนท์ แกะมา


