
            รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

                                                 ปี 2561 - 2562  

                           ------------------------------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมา  

 

       1.1 รัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญและ ผลักดันให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  โดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 
-2564) 
   1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2560 มาตรา 76  ได้กล่าวถึงมาตรฐานทางจริยธรรม ไว้ดังนี้       
“มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  
และงานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่ นดิน  การจัดท าบริการสาธารณะ  และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิ ดความสะดวก  รวดเร็ว  ไม่เลือก
ปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อ านาจ  หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือ กระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
       รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว                                                             
     1.3 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม รวมทั้งปฏิรูปกฎหมายและกระ บวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
     1.4 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 

และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity &  

Transparency Assessment : ITA ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ 

ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด  ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้าน 
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คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการ พิจารณาน าผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

     1.5  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562  

มาตรา 5  ก าหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประกอบด้วย 

          1.5.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          1.5.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

          1.5.3 กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

          1.5.4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

          1.5.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

          1.5.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

          1.5.7  ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 

    การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ 

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อ

สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม  ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม 

ประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหนว่ยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ ในรูปของ

ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ

กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหา

ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน  
 

3. การด าเนินงานของอบก.    
    

   อบก. ไดม้ีการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปดังนี้ 
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      3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562  ซ่ึงภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้าน

การทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร  มาตรการที่ 3. ให้ความรู้การปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว

และส่วนรวมจิตพอเพียงความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต โดยก าหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้  และการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการด าเนินงาน

ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบก.   ซ่ึง อบก. ไดจ้ัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สรุปดังนี้ 

              3.1.1 ปีงบประมาณ 2561   

  .                   1) วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดอบรม เรื่อง  “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม” ณ ห้องอบรม อบก.   

                      2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมเรื่อง “ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ณ ห้องอบรม อบก. 

              3.1.2 ปีงบประมาณ 2562  

                      1) วันที่ 30 มกราคม 2562 จัดอบรม เรื่อง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม” และ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2561” ณ ห้องอบรม อบก. 

                      2) วันที่ 31 มกราคม 2562 จัดอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วิธี

วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ณ ห้องอบรม อบก. 

                      3) วันที่ 28 มีนาคม 2562 จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ”  ณ ห้องอบรม อบก. 

       3.2 จัดท าระเบียบองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 6  มิถุนายน 2561 

       3.3 จัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี อบก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และ 2562   ซึ่งภายใต้

นโยบายด้านองค์การ / แนวทางปฏิบัติ  ก าหนดให้มีการเสริมสร้างและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตระหนัก

ถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และการรับสินบนไว้ด้วยแล้ว 

       3.4  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบก.   พร้อมทั้งจัดท าแผนการควบคุมภาย

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
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ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ.2561   โดยมีการรายงานผลการควบคุมภายในรายไตรมาส น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตาม

ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 

       3.5 จัดท ารายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อรวบรวมจัดส่งส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ตามข้ันตอนต่อไป 

       3.6 จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 โดยมีการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร  และคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณาตามข้ันตอน อย่าง

ต่อเนื่อง 

       3.7 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 โดยมีการรายงานผล

การบริหารความเสี่ยงโครงการรายไตรมาส เสนอคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณา

ตามข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง 

       3.8 จัดท ารายงานสรุปผลข้อร้องเรียน อบก. รายเดือน  ซึ่งได้มีการจัดท ารายงานสรุปตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2559 เป็นต้นมา  ประกอบด้วยช่องทางร้องเรียน รวมทั้งสิ้น 6 ช่องทาง ดังนี้ 

            3.8.1 การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบก. 

            3.8.2 การร้องเรียนผ่านทางหนังสือ / จดหมาย / บันทึก 

            3.8.3 ร้องเรียนด้วยตนเอง 

            3.8.4 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ /โทรสาร 

            3.8.5 กล่องรับร้องเรียน 

            3.8.6 ระบบเรื่องร้องเรียน (e-petition) ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

และผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่ อบก. ได้กระท าแต่ประการใด  

      3.9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2562   ท าหน้าที่

ตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อยและเงินสดย่อยคงเหลือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบข้อผิดพลาดจากการ 
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ตรวจสอบให้รายงานให้ ผอ.อบก. ทราบเรื่องโดยทันที 
 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

    4.1 ความหมาย  
         การวิเค ราะห์ความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท า ให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่                                                            
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
         ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง “สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร ) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ”  หรือ “ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม ) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง ”   ยัง หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  
        การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาสที่
จะท า ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส า คัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี  
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน า ไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น  
      4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
           การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment 

for Conflict of Interest)  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือ

ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  ซ่ึงการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 - เดือนเมษายน 

2562 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนระดับต่ ามาก เนื่องจาก อบก. 

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่หลัก คือ การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศไทย ภายในปี 2563 และ 2573  มิใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุญาต หรือออก

ค าสั่งทางปกครองโดยตรง ที่มีโอกาส หรือช่องทางในการใช้ดุลยพินิจ เลือกท่ีจะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
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หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ที่มี

โอกาสรับสินบนหรือทุจริตคอรัปชันได้   ซึ่ง อบก. ได้มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การ

ก ากับ ดูแล และป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง สรุปดังนี้ 

                    4.2.1 ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง เจตจ านงการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562   ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562    

                    4.2.2 ประกาศนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี  พ.ศ.2562 

                    4.2.3  จัดท าระเบียบ อบก.ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับ

ของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2561 

                    4.2.4 จัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริต และ

เสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม” ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ  

                    4.2.5 รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนรายเดือน 

                                                                  

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

    ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่า อบก.ได้มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องการบริหาร

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในส่วนของการประกาศประมวลจริยธรรม  การประกาศ

นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี   และการจัดอบรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปแล้วก็ตาม  แต่

ยังคงมีความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต่อเนื่อง คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ภายใต้กระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างยังคงมีความผิดพลาด และไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   จะต้องสร้างความรู้และ

ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้แล้วยัง   

มีประเด็นที่ควรจะให้ความส าคัญ ดังนี้ 

     5.1 การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ยังคงมีความผิดพลาด และไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการ

ตรวจรับงาน  ซึ่งงานพัสดุ สอก. ได้จัดท าผังแสดงขั้นตอน และรายละเอียดในการตรวจรับพัสดุทั่วไป และการ

ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว  เห็นควรน าเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ อบก.ได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สมบูรณ์ตามขั้นตอนต่อไป 
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    5.2 ปัจจุบันพบว่า อบก. มีพัสดุ และครุภัณฑ์ที่หมดความจ าเป็น  มิได้ใช้งาน หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น

เก้าอ้ีท างาน หรือเก้าอ้ีห้องประชุม และฉากกั้นห้อง   ดังรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง   ซึ่งเห็นควรให้

พิจารณาด าเนินการจ าหน่ายพัสดุดังกล่าว   เพื่อเป็นการก าจัด หรือลดปริมาณพัสดุที่ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

สอดคล้องตามวาระแห่งชาติด้านการแก้ไขปัญหาขยะของรัฐบาล   รวมทั้งสามารถน าพื้นท่ีห้องท างาน ห้อง

ประชุม และห้องเก็บของ ที่ใช้เป็นที่เก็บพัสดุดังกล่าว  น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการสร้าง

สภาพแวดล้อมภายใน อบก.ให้น่าดูยิ่งขึ้น  

           การจ าหน่ายพัสดุดังที่กล่าวมาดังข้างต้น  ขอให้ด าเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   หมวด 9 การบริหารพัสดุ  ส่วนที่ 4 

การจ าหน่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ให้รวมถึงการจ าหน่ายมือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อบก.จัดให้แก่ผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้

งานแล้ว ด้วย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
                         

                          ฉากกั้นห้อง  ภายในห้องเก็บห้องติดกับห้องเตรียมอาหาร 4  สอก.    
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                                        เก้าอ้ี ภายในห้องท างานด้านทิศใต้ 

     
 

                                      เก้าอ้ี ภายในห้องท างานด้านทิศใต้ 


