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รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

ชื่อ – นามสกุล นางสาววิภา   เอ่ียมพรรัตน์ 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

เวลาที่เข้าเรียน  วันที่ ๒1 - 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 โดยใช้โปรแกรม Zoom 

วิทยากร  ๑. นายสานิตย์  วงษ์พันธุ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์ 
                     ๒. นายอธิวฒัน์  โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองพัสดุ 
 ผู้อำนวยการส่วนสัญญาพัสดุ  กรมชลประทาน 
                     ๓. นายบัณฑิต  จันทรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน- 
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ  เลขานุการกรม 
                     ๔. นายบัญญัติ  ทำของดี นิติกรชำนาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย   กรมพัฒนาที่ดิน 
      
รายงานสรุปผลการอบรม 

การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 32 มาตรา) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (223 ข้อ) 

คำนิยามของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการได้มาซึ่ง “พัสดุ” ในที่นี้อาจหมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง การจ้างที่
ปรึกษา รวมถึงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยใช้วิธีการซื้อ การจ้าง การเช่า และการแลกเปลี่ยน 
ส่วนการบริหารพัสดุจะเป็นการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการ
จำหน่ายพัสดุ  

หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
- คุ้มค่า 
- โปร่งใส 
- ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
- ตรวจสอบได้ 

การดำเนิน... 
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การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แบ่งออกเป็น 
 ระยะที่ 1 การจัดทำแผนงาน/โครงการและจัดทำคำของบประมาณ 
 ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระยะที่ 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระยะที่ 4 การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 
 ระยะที่ 5 การบริหารพัสดุ (ควบคุม และจำหน่ายพัสดุ) 

 ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ว 119 ตาราง 1) 
และการจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ           
(ว 119 ตาราง 2) การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ (ว 395) การจัดทำ
ประกันภัยรถ ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนการประกันภัยที่เก่ียวข้อง การจัดทำประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

บุคคลหรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงาน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ

การบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด หรือ ผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

- เจ้าหน้าที่ คือ ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือหารบริหารพัสดุ 

- บุคคลหรือคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการหรือบุคคลที่จัดทำร่าง TOR หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  

การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน TOR หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารการ

ซื้อหรือจ้าง 
- การประกาศราคากลาง 
- การประกาศเชิญชวน 
- การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 

 
ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนใดบ้างที่ต้องประกาศเผยแพร่ 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ร่าง TOR หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวน 
- ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน 
- สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที ่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
- การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. การซื้อหรือจ้าง (ท่ัวไป) มี 3 วิธี คือ 

1.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ วิธี e-market วิธี e-bidding และวิธีสอบราคา 
1.2 วิธีคัดเลือก 
1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2. การจ้างที่ปรึกษา มี 3 วิธี คือ 
2.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
2.2 วิธีคัดเลือก 
2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 

 3.  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มี 4 วิธีคือ 
3.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
3.2 วิธีคัดเลือก 
3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 
3.4 วิธีประกวดแบบ 

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน 

วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน เช่น กำหนดให้ข้าราชการต้องซื่อสตัย์ 
สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และรักษา
ชื่อเสียงของตน 

การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 
ระมัดระวัง ดูแล ป้องกันไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำความผิด ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการ
ทางวินัยทันที เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน 

 
 

สาเหตุ... 
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สาเหตุของการกระทำผิดวินัย มี 2 กรณี คือ 
- สาเหตุจากภายใน เช่น การไม่เข้าใจ การตามใจ การไม่ใส่ใจ การล่อใจ จำใจ และการตั้งใจ 
- สาเหตุจากภายนอก เช่น อบายมุข ตัวอย่างที่ไม่ดี ขวัญไม่ดี ความจำเป็นในการครองชีพ การปล่อย

ปะละเลยของผู้บังคับบัญชา โอกาสปฺดช่องล่อใจ เป็นต้น 

ข้อควรปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 

2. ต้องปฏิบ ัต ิหน ้าที่ ราชการให้เป ็นไปตาม  กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ 

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติ ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ ตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ 
และรักษาประโยชน์ ของทางราชการ 

4. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบ
ของทางราชการ 

5. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
6. ต้องรักษาความลับของทางราชการ 

7. ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

8. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

9. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย 

10. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย 

ข้อห้ามของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 

2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา เหนือ
ตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

5. ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

 

6.ต้อง… 
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6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

7. ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการ กลั่นแกลง้ กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

8. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
9. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

10. ไม่กระทำการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดใน กฎ ก.พ. 

การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 

3. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ โดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ 

4. กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
5. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือ ทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
6. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้

จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

7. ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

8. ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82 
(11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม มาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

การเสริมสร้าง และพัฒนา ให้มีวินัย และป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

1. ผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่สังเกตการณ์ / กำกับดูแลให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำการตามข้อปฏิบัติ
และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยและดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกระทำผิด 

2. ขจัดเหตุที่อาจทำให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ได้แก่ 
- ความไม่รู้  
- การเสียขวัญ  
- การเสียกำลังใจ  
- ความจำเป็น 
- กิเลส 
- อบายมุข 

พระราช... 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดและการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
• พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539  
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 
• พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
• พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

นิยามความหมายของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐ 
  1. เจ้าหน้าที ่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ
เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 2. หน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  และมีฐานะเป็นกรม 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ พระราชกฤษฎีกา 

การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แยก ได้ 2 กรณี  
1. เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
2. เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 

ผลจากการกระทำละเมิดต่อหน้าที่  

กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย มาตรา 8 ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้
เจ้าหน้าที่ ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำมาตรา 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามแนวทางกำหนด
สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว66 ลว 25 
กันยายน 2550) 

แนวทางกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหนังสือ  กระทรวงการคลัง    
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 มีดังนี ้

 
 
 
 
 

การจัดซื้อ... 
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การจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคาแพง 

1. วิธีการจัดจ้าง/จัดซื้อไม่ถูกต้อง 
  - กรรมการพิจารณาผล 60 % 

- ฝ่ายพัสดุ 20 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 10 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 10 % 

2. กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง  
    2.1 ใช้ค่า Factor F/ราคาวัสดุ ไม่ถูกต้อง  

- กรรมการกำหนดราคากลาง 70 %  
- ฝ่ายพัสดุ 15 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 10 % 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 5 %  

     2.2 คำนวณปริมาณงานผิดพลาด 
  - กรรมการกำหนดราคากลาง 100 % 
3. ไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีกำหนด  
    3.1 วิธีสอบราคา 
  - กรรมการเปิดซอง 60 %  

- ฝ่ายพัสดุ 15 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 15 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 10 % 

    3.2 วิธีประกวดราคา 
- กรรมการพิจารณาผล 60 % 
- ฝ่ายพัสดุ 15 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 15 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 10 % 

การตรวจการจ้าง/ตรวจรับ ไม่ถูกต้อง 

1. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
- กรรมการตรวจการจ้าง 30 %  
- ผู้ควบคุมงาน 50 % 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 10 % 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 10 % 

 
 

2.ส่งของ... 
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2. ส่งของไม่ตรงตามสัญญา 
- กรรมการตรวจรับ 60 % 
- ฝ่ายพัสดุ 20 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 10 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 10 % 

3. ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของล่าช้า  
- กรรมการตรวจการจ้าง/รับ 70 %  
- ฝ่ายพัสดุ 10 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 10 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 10 % 

การใช้เงินผิดระเบียบ 

  โดยการไม่นำเงินรายได้เข้าบัญชีที่เก่ียวข้องแต่นำไปใช้โดยผิดระเบียบ 
- ฝ่ายการเงิน 20 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 30 % 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 50 % 2 จ่ายเงินเกินสิทธิ/ไม่มีสิทธิ/ผิดระเบียบ  
- ฝ่ายการเงิน 60 % - ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 20 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 20 % 

กรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 

- ผู้ทุจริต 100% รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จ แก้ไขปลอมใบเสร็จ แก้ไขเติมจำนวนเงินให้สูงขึ้น  
- ฝ่ายการเงิน 60%  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน 20 %  
- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ 20 % 

ขั้นตอนการดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 

การเกิดความเสียหายให้รายงานต่อหัวหน้า หน่วยงาน ของรัฐ (แต่งตั้งคณะ กรรมการสอบ ข้อเท็จจริง
เบื้องต้น) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

- กรณีเห ็นว ่า ความเส ียหายมิได ้เก ิด  จากการกระทำของเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาว่าสมควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ 

- กรณีเห็นว่า ความเสียหายเกิด จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

ความรับผิดทางละเมิด 

 

การนำ... 
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การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับ      
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  และพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิด ความหมายและความสำคัญของวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถป้องกันการกระทำผิดวินัยและความผิดทางละเมิดได้ 

 

 


