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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกๆ ท่าน เนือ่งดว้ยในไตรมาสนี้ เป็นไตรมาสท่ี 1            ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกๆ ท่าน เนือ่งดว้ยในไตรมาสนี้ เป็นไตรมาสท่ี 1            ท่านผู้ตรวจสอบภายในและท่านผูอ้่านทุกๆ ท่าน เนือ่งดว้ยในไตรมาสนี้ เป็นไตรมาสท่ี 1            
ของปีงบประมาณ 2559 ทางส านักงานตรวจสอบภายในขออวยพรปีใหม่ ใหอ้ านาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา ของปีงบประมาณ 2559 ทางส านักงานตรวจสอบภายในขออวยพรปีใหม่ ใหอ้ านาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา ของปีงบประมาณ 2559 ทางส านักงานตรวจสอบภายในขออวยพรปีใหม่ ใหอ้ านาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์ จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา 
ให้สบโชคปลอดภัยไร้โรคา ชนท่ัวหล้านับถอืชื่อเกรยีงไกร และทางส านักงานตรวจสอบภายในให้สบโชคปลอดภัยไร้โรคา ชนท่ัวหล้านับถอืชื่อเกรยีงไกร และทางส านักงานตรวจสอบภายในให้สบโชคปลอดภัยไร้โรคา ชนท่ัวหล้านับถอืชื่อเกรยีงไกร และทางส านักงานตรวจสอบภายใน   
ก็มีความรูต้่างๆ มาฝากกับผู้อ่านทุกท่านเชน่เคย... ก็มีความรูต้่างๆ มาฝากกับผู้อ่านทุกท่านเชน่เคย... ก็มีความรูต้่างๆ มาฝากกับผู้อ่านทุกท่านเชน่เคย...    

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...   

   
   
   
   
   
   

   คุณผู้ชายคุณผู้หญงิหลายคนที่เริ่มหันมาดแูลตัวเอง อาจซื้อผลติภัณฑจ์ าพวกคุณผู้ชายคุณผู้หญงิหลายคนที่เริ่มหันมาดแูลตัวเอง อาจซื้อผลติภัณฑจ์ าพวกคุณผู้ชายคุณผู้หญงิหลายคนที่เริ่มหันมาดแูลตัวเอง อาจซื้อผลติภัณฑจ์ าพวก
วิตามิน แร่ธาตุบรรจุเม็ด หรืออาหารเสริมเป็นกระปุกหรอืซองมารับประทาน หวงัให้วิตามิน แร่ธาตุบรรจุเม็ด หรืออาหารเสริมเป็นกระปุกหรอืซองมารับประทาน หวงัให้วิตามิน แร่ธาตุบรรจุเม็ด หรืออาหารเสริมเป็นกระปุกหรอืซองมารับประทาน หวงัให้

ร่างกายได้รับสารอาหารทีม่ีประโยชน์ตอ่ร่างกายมากเพียงพอ แต่ถึงกระนัน้ คุณจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ วติามนิและแร่ธาตุที่คุณร่างกายได้รับสารอาหารทีม่ีประโยชน์ตอ่ร่างกายมากเพียงพอ แต่ถึงกระนัน้ คุณจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ วติามนิและแร่ธาตุที่คุณร่างกายได้รับสารอาหารทีม่ีประโยชน์ตอ่ร่างกายมากเพียงพอ แต่ถึงกระนัน้ คุณจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ วติามนิและแร่ธาตุที่คุณ
รับประทานเพิ่มเขา้ไปนั้น มันไมไ่ด้มากเกินความต้องการของร่างกาย และหากมากเกินไปจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่รับประทานเพิ่มเขา้ไปนั้น มันไมไ่ด้มากเกินความต้องการของร่างกาย และหากมากเกินไปจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่รับประทานเพิ่มเขา้ไปนั้น มันไมไ่ด้มากเกินความต้องการของร่างกาย และหากมากเกินไปจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่!!!!!!!!!!!!   
   วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม ดีต่อร่างกายจรงิหรือไม่?วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม ดีต่อร่างกายจรงิหรือไม่?วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม ดีต่อร่างกายจรงิหรือไม่?   
   หากคุณเป็นคนไม่ชอบทานผัก ผลไม้ กอ็าจจะเป็นทางออกที่ดทีี่จะช่วยเพิ่มวิตามิน และแร่ธาตุจ าเป็นต่างๆ ต่อร่างกายดว้ยวธีินี้ หากคุณเป็นคนไม่ชอบทานผัก ผลไม้ กอ็าจจะเป็นทางออกที่ดทีี่จะช่วยเพิ่มวิตามิน และแร่ธาตุจ าเป็นต่างๆ ต่อร่างกายดว้ยวธีินี้ หากคุณเป็นคนไม่ชอบทานผัก ผลไม้ กอ็าจจะเป็นทางออกที่ดทีี่จะช่วยเพิ่มวิตามิน และแร่ธาตุจ าเป็นต่างๆ ต่อร่างกายดว้ยวธีินี้ 
เพราะหากคุณยิ่งไม่ทานวติามนิเสริม ร่างกายของคุณก็มโีอกาสขาดสารอาหารมากกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะหากคุณยิ่งไม่ทานวติามนิเสริม ร่างกายของคุณก็มโีอกาสขาดสารอาหารมากกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะหากคุณยิ่งไม่ทานวติามนิเสริม ร่างกายของคุณก็มโีอกาสขาดสารอาหารมากกว่าคนอื่นแน่นอน   
   วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม จ าเป็นต่อร่างกายหรือไม่?วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม จ าเป็นต่อร่างกายหรือไม่?วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม จ าเป็นต่อร่างกายหรือไม่?   
   ถ้าคุณมีพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารไม่เหมือนคนอื่น ไม่วา่จะไม่ชอบทานผกัผลไม้เอง หรืออยู่อาศัยในแหลง่ที่หากผักผลไม้ถ้าคุณมีพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารไม่เหมือนคนอื่น ไม่วา่จะไม่ชอบทานผกัผลไม้เอง หรืออยู่อาศัยในแหลง่ที่หากผักผลไม้ถ้าคุณมีพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารไม่เหมือนคนอื่น ไม่วา่จะไม่ชอบทานผกัผลไม้เอง หรืออยู่อาศัยในแหลง่ที่หากผักผลไม้
ทานได้ยาก วิตามิน และแร่ธาตสุังเคราะห์เหล่านี้ก็จ าเป็นตอ่สุขภาพของคุณ แต่หากคุณรับประทานอาหารตามปกติ ครบ 5 หมู่ ผักทานได้ยาก วิตามิน และแร่ธาตสุังเคราะห์เหล่านี้ก็จ าเป็นตอ่สุขภาพของคุณ แต่หากคุณรับประทานอาหารตามปกติ ครบ 5 หมู่ ผักทานได้ยาก วิตามิน และแร่ธาตสุังเคราะห์เหล่านี้ก็จ าเป็นตอ่สุขภาพของคุณ แต่หากคุณรับประทานอาหารตามปกติ ครบ 5 หมู่ ผัก
ผลไม้ทานเป็นประจ า หรือทานบ่อยๆ เมือ่มีโอกาส และไม่ได้มสีัญญาณบ่งบอกถึงอาการขาดวิตามิน และแร่ธาตแุตอ่ย่างใด วิตามินผลไม้ทานเป็นประจ า หรือทานบ่อยๆ เมือ่มีโอกาส และไม่ได้มสีัญญาณบ่งบอกถึงอาการขาดวิตามิน และแร่ธาตแุตอ่ย่างใด วิตามินผลไม้ทานเป็นประจ า หรือทานบ่อยๆ เมือ่มีโอกาส และไม่ได้มสีัญญาณบ่งบอกถึงอาการขาดวิตามิน และแร่ธาตแุตอ่ย่างใด วิตามิน
เสริมเหล่านี้ก็ไม่จ าเป็นส าหรับคณุหรอกค่ะเสริมเหล่านี้ก็ไม่จ าเป็นส าหรับคณุหรอกค่ะเสริมเหล่านี้ก็ไม่จ าเป็นส าหรับคณุหรอกค่ะ   
   ทานวิตามนิและแร่ธาตุเสริมมากเกินไป เปน็อัตรายต่อร่างกาย?ทานวิตามนิและแร่ธาตุเสริมมากเกินไป เปน็อัตรายต่อร่างกาย?ทานวิตามนิและแร่ธาตุเสริมมากเกินไป เปน็อัตรายต่อร่างกาย?   
   จากการทดลองในประเทศฟินแลนด์ โดยให้กลุม่ทดลองที่เป็นผูช้ายสูบบุหรี่รับเบตาแคโรทนีสังเคราะห์กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งรบัจากการทดลองในประเทศฟินแลนด์ โดยให้กลุม่ทดลองที่เป็นผูช้ายสูบบุหรี่รับเบตาแคโรทนีสังเคราะห์กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งรบัจากการทดลองในประเทศฟินแลนด์ โดยให้กลุม่ทดลองที่เป็นผูช้ายสูบบุหรี่รับเบตาแคโรทนีสังเคราะห์กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งรบั
ยกหลอก แล้วตดิตามผลในระยะ 5ยกหลอก แล้วตดิตามผลในระยะ 5ยกหลอก แล้วตดิตามผลในระยะ 5---8 ปี ปรากฏว่าอัตราการเสยีชีวิตจากโรคมะเรง็ปอดของกลุ่มที่รับเบตาแคโรทีนสงัเคราะห์ มากกว่า8 ปี ปรากฏว่าอัตราการเสยีชีวิตจากโรคมะเรง็ปอดของกลุ่มที่รับเบตาแคโรทีนสงัเคราะห์ มากกว่า8 ปี ปรากฏว่าอัตราการเสยีชีวิตจากโรคมะเรง็ปอดของกลุ่มที่รับเบตาแคโรทีนสงัเคราะห์ มากกว่า
กลุ่มปกติถงึ 18กลุ่มปกติถงึ 18กลุ่มปกติถงึ 18%%%      
   ดังนัน้ จากการทดลองนีจ้ึงสรุปได้วา่ การรับวิตามินสังเคราะหม์ากเกนิไปโดยไมจ่ าเป็น อาจท าให้เสี่ยงเป็นพษิ เป็นโรคมะเร็ง ดังนัน้ จากการทดลองนีจ้ึงสรุปได้วา่ การรับวิตามินสังเคราะหม์ากเกนิไปโดยไมจ่ าเป็น อาจท าให้เสี่ยงเป็นพษิ เป็นโรคมะเร็ง ดังนัน้ จากการทดลองนีจ้ึงสรุปได้วา่ การรับวิตามินสังเคราะหม์ากเกนิไปโดยไมจ่ าเป็น อาจท าให้เสี่ยงเป็นพษิ เป็นโรคมะเร็ง 
หรือโรคหวัใจได้หรือโรคหวัใจได้หรือโรคหวัใจได ้  
   ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ให้ได้รบัวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ให้ได้รบัวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ให้ได้รบัวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอ   
   ทานผกัผลไม้สดๆ หลากพนัธ์ุหลายสี ให้ไดว้ิตามินและแร่ธาตุทีแ่ตกต่างกันเป็นประจ านอกจากจะได้สารอาหารจากธรรมชาติทานผกัผลไม้สดๆ หลากพนัธ์ุหลายสี ให้ไดว้ิตามินและแร่ธาตุทีแ่ตกต่างกันเป็นประจ านอกจากจะได้สารอาหารจากธรรมชาติทานผกัผลไม้สดๆ หลากพนัธ์ุหลายสี ให้ไดว้ิตามินและแร่ธาตุทีแ่ตกต่างกันเป็นประจ านอกจากจะได้สารอาหารจากธรรมชาติ
แล้ว ยังชว่ยในเรื่องของระบบขับถ่าย และเหมะส าหรับผูท้ี่ก าลงัควบคุมน้ าหนักอีกดว้ย เทา่นี้คณุก็ได้รับสารอาหารครบโดยไมต่้องทานแล้ว ยังชว่ยในเรื่องของระบบขับถ่าย และเหมะส าหรับผูท้ี่ก าลงัควบคุมน้ าหนักอีกดว้ย เทา่นี้คณุก็ได้รับสารอาหารครบโดยไมต่้องทานแล้ว ยังชว่ยในเรื่องของระบบขับถ่าย และเหมะส าหรับผูท้ี่ก าลงัควบคุมน้ าหนักอีกดว้ย เทา่นี้คณุก็ได้รับสารอาหารครบโดยไมต่้องทาน
อาหารเสรมิแล้วล่ะค่ะอาหารเสรมิแล้วล่ะค่ะอาหารเสรมิแล้วล่ะค่ะ   
   
      

ขอขอบคุณขอมูลจาก http://health.sanook.com/2329/         

ไขข้อสงสัย ทานวิตามิน-อาหารเสริม      
เสี่ยงมะเร็งมากขึ้นหรือไม่?  
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่  8 ฉบับที่ 29        newsletternewsletter    22 

 สาระส าคัญ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัตนิี้ใหใ้ช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแหง่ ไดแ้ก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ 
รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหนว่ยงานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณดีังต่อไปนี้ 
   1) องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
   2) รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเกีย่วกับการพาณิชย์โดยตรง ที่มีลกัษณะเป็นการผลิตหรือจ าหนา่ย หรือบริการเพื่อหารายได้ 
   3) การด าเนนิการจดัหายทุโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล 
   4) การด าเนนิการโดยใช้เงนิกู้และเงินชว่ยเหลือ ที่สัญญาหรอืข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
กรณีดังกล่าวให้หนว่ยงานของรฐัจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกบัการจัดซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดตุามหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ของพระราชบัญญัตินีโ้ดยอย่างน้อยตอ้งมีหลักการในเรื่องของความคุ้มคา่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
   นอกเหนอืจากนีก้ารด าเนินการใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้ได้ตราเป็นพระราชกฤษฏีกาตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการนโยบาย 
2. ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทกุแหง่ เว้นแต่ รัฐวิสาหกจิใดประสงค์จะจดัใหม้ี
ระเบียบขึ้นใช้เองให้กระท าได้โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตนิี้โดยต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายกอ่นและให้ประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษา 
3. ก าหนดใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจดัซื้อจดัจ้างในลักษณะของการท าข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) ตาม
โครงการความร่วมมอืป้องกนัการทุจรติในการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ซ่ึงเป็นการท าข้อตกลงรว่มกันระหว่างหน่วยงานของเจ้าเขา้
โครงการและผู้เข้ายื่นขอ้เสนอโดยทั้งสองฝ่ายตอ้งตกลงกนัว่าจะไม่กระท าการทจุริตในการจดัซื้อจัดจ้างโดยการจดให้มผีู้สังเกตการณ์
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซือ้จดัจ้างนั้นๆ เข้ารว่มสังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจดัซื้อจดัจ้างนั้น 
4. ก าหนดใหม้ีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการจดัซื้อจดัจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมากยิง่ขึ้น ตั้งแต่
ขั้นตอนการเปิดเผยแผนการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปี การประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจดัซื้อจัดจ้างการจัดท าประกาศเชิญชวน 
การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกาศยกเลิกการจดัซื้อจัดจ้าง และการท า
สัญญาซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะเป็นการสรา้งความเชือ่มั่นต่อสาธารณะชนในการเข้ามาตรวจสอบการจดัซื้อจดัจา้งภาครัฐไดอ้ย่าง
เต็มรูปแบบ 
5. ก าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคณุสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นหรือเขา้ท า
สัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยเกณฑ์การประเมินให้พิจารณาจากผลการด าเนินการที่ผ่านมาของผู้ประกอบการเป็นส าคัญซ่ึงผู้ที่ไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการเสนอราคาหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว ทั้งนี้เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันมใิห้
ผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมในการท างานได้เข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และยังเป็นการป้องกันมิให้เกดิความเสียหายกับ
หน่วยงานของรัฐ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมในการท างานอันอาจจะท าใหไ้ม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาให้แลว้เสร็จและ
น าไปสู่การลงโทษให้เป็นผูท้ิ้งงานต่อไปในภายหลัง 
6. ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ าสุดเสมอไป แต่ใหพ้ิจารณาคุณภาพประกอบราคาได้ ซ่ึงจะท าให้
หน่วยงานของรัฐได้พัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานมากที่สดุ อีกทั้งยงักอ่ให้เกดิความคุ้มคา่ตอ่ภารกิจของรัฐซึง่
สอดคล้องกับหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีดว้ย 
7. ก าหนดใหม้ีกระบวนการร้องเรียนและอทุธรณ์ กรณีที่พบว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตนิี้ให้รอ้งเรียนต่อหน่วยงานผูจ้ัดซื้อจัดจ้างโดยตรง และเมือ่หนว่ยงานผู้จดัซื้อจดัจ้างมีค าวินจิฉัยแล้ว หากผู้
ร้องเรียนไมพ่อใจผลการวนิิจฉัยก็สามารถอุทธรณ์ตอ่ไปยงัคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิี้ได้อกี 

 เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มกีฎหมายเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจา้งที่เป็นมาตรฐานกลางในระดับพระราชบัญญัติส าหรับ              
ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ท าให้การจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และยังมีความแตง่ตา่งกนัในวิธีปฏิบัติของ
ระเบียบที่ใช้บังคับจึงเป็นชอ่งทางหนึ่งที่ก่อให้เกดิการทุจริตคอรร์ัปชั่นในภาครัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสงูมก รัฐบาลจึงถือเป็นวาระ
ส าคัญเร่งดว่นแหง่ชาติที่จะตอ้งมีการปฏิรูปกฎหมายเพือ่ครอบคลุมการป้องกันการทจุริตเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจา้งและส่งเสรมิให้
องค์กรภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีสว่นร่วมกับการตรวจสอบการจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐเพือ่ให้การใชจ้่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน
เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ตอ่สาธารณะมากที่สุด เพือ่ใหม้ีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับใช้ทุกหน่วยงานของรัฐถอื
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอนัจะท าให้กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกดิความคุ้มค่าโปรงใสและตรวจสอบได้อีกทัง้
เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจรติในการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายรัฐบาล กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหนา้ทีก่ ากับดูแล 
ก าหนดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง จึงเล็งเหน็ถงึความจ าเป็นที่ควรจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง
ในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใชบั้งคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง อนัจะท าให้เป็นประโยชนแ์ละสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศเป็นที่
ยอมรับในเวทีโลก จงึไดด้ าเนนิการยกร่างพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐโดยการพิจารณาหลักการลา
กลที่ถือปฏิบัตทิั่วไป ซ่ึงเป็นกฎหมายตน้แบบที่ใช้กนัในกลายประเทศและหลักการจดัซื้อจดัจา้งภาครัฐของ WTO มาเป็นกรอบแนวคิด 
ในการยกร่างพระราชบัญญัตินี้ 

 สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ปีที่  8 ฉบับที่ 29         newsletternewsletter            33 

 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในไดด้ าเนนิการเข้าตรวจสอบหนว่ยงานในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน ได้แก ่
1.กองกิจการพิเศษ 2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 3.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดงันี้ 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   

 - 15-16 ต.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานหราฟฟิคและตกแตง่ภาพแบบมลัติมีเดีย” ณ อาคารส านักวิทย
บริการฯ โดย ว่าที่ ร.ต. ทิชากร  เกตุแก้ว  และนางศภุรัตน์  วงศ์ศรี 

 - 18 ต.ค. 58 เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก  ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรชีา 
  - 20 ต.ค. 58 โครงการพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคล เรือ่ง การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการ และพนกังานมหาวทิยาลัย ณ 

ห้องประชมุคชาธาร โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ชาคริยา รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด และว่าที่ ร.ต. ทิชากร เกตุแกว้ 
 - 21 ต.ค. 58 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เฉลิมพระเกียรติพระปิยมหาราช” ณ ลานโถงชั้นล่าง อาคาร

ส านัก วิทยบริการ โดย บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน 
 - 27 ต.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการด้านการเงินเพื่อหารอื “แนวทางการด าเนินงานการเงิน และการ

บันทึกบัญชี” โดย บุคลากรงานตรวจสอบภายใน 
 - 28-30 ต.ค. 58 โครงการสัมมนาจัดท าแผนระยะยาง 15 ปี มทร.ร. : การวิเคราะห์คู่เปรียบเทียบและการทบทวน SWOT         

ณ ห้องประชุม อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดย ผอ.พรทพิย์ ธรรมปรชีา และ น.ส.ขวัญใจ คงชีพ 
 - 4 พ.ย. 58 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานก่อนพิธีถวายพระกฐนิพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน

อธิการบดี โดย ผอ.พรทพิย์ ธรรมปรีชา 
 - 9-13 พ.ย. 58 โครงการสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ โดย บุคลากรงานตรวจสอบภายใน 
 - 10-11 พ.ย. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO” ณ อาคารส านักวทิยบริการฯ              

โดข นางศุภรตัน์  วงศ์ศรี 

 - 13 พ.ย. 58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
โดย นางศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

 - 19 พ.ย. 58 โครงการสัมมนาจดัท าคู่มอืตวัชี้วดัแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชมุคชาธาร โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา และ        
น.ส. ขวัญใจ  คงชพี 

 - 20 พ.ย. 58 รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมคชาธาร                
โดย ผอ.พรทพิย์  ธรรมปรีชา 

 - 23 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมไอยรา  โดย  
ผอ. พรทพิย์  ธรรมปรีชา 

 - 1 ธ.ค. 58 โครงการอบรมฝกึซ้อมการดับเพลิงเบ้ืองต้น และการฝึกซ้อมการหนี้ไฟ 
 - 17-18 ธ.ค. 58 โครงการเพิม่ผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ ณ สตง. โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 
 - 24-25 ธ.ค. 58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาบุคลากรเพื่อการบริหารและจดัการเครือข่าย” ณ อาคารส านักวิทยา

บริการ โดย นางศุภรตัน์  วงศ์ศรี 

8. ก าหนดเรื่องบทก าหนดโทษ กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกดิความ
เสียหายแกผู่้หนึง่ผูใ้ดหรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตินีโ้ดยทุจรติ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับการกระท าความผิดนั้นและหากการกระท าความผดินั้นเกิดจากการสั่งการหรอืไม่สัง่การของผูม้ีอ านาจหน้าทีร่ับผิดชอบใน
การด าเนินการในเรื่องนั้น ผู้มีอ านาจหน้าทีน่ั้นตอ้งรับโทษเป็นสองเท้าของความผิดที่ก าหนดไว้ 
   เมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีผลใช้บงัคับ จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ ภายใตพ้ระราชบัญญัตินี้รวมถงึเจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัซื้อจดัจา้ง ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปซ่ึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนนิการที่เป็นอยู่เดิม โดยตอ้งท าการศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหาของพระราชบัญญัติ
นี้ให้ถ่องแท้ รวมทั้งต้องมีความระมัดระวงัและรอบคอมในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้นเพื่อมใิห้มกีารปฏิบัติทีไ่ม่ถกูตอ้งเป็นไปตาม
แนวทางพระราชบัญญัตนิี้อันจะก่อให้เกิดการรับผดิได้ 

ที่มา : http://www2.tsu.ac.th/org/iatsu/UserFiles/file/10-3.pdf 

สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  (ต่อ)  



ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                
นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว                 
นางศุภรตัน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                    
นางศูภรตัน์    วงศ์ศร ี

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย                                                                              
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

การ การ การ “““จับผิดจับผิดจับผิด” ” ” ข้อบกพร่องข้อบกพร่องข้อบกพร่อง   
ของ ของ ของ “““ตนเองตนเองตนเอง” ” ” และ และ และ “““แก้ไขแก้ไขแก้ไข”””   

ย่อมท าให้เจริญกว่าย่อมท าให้เจริญกว่าย่อมท าให้เจริญกว่า   
ที่จะคอยจ้องจับผิด ที่จะคอยจ้องจับผิด ที่จะคอยจ้องจับผิด “““ผู้อื่นผู้อื่นผู้อื่น”””   

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 3/2558 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าด าเนนิการ 

เข้าตรวจสอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

กิจกรรม
มหาวิทยาลัย  

 


