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คูมือแนวทางการจัดทําและตรวจสอบ
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจาง
ชนิดเอกสาร (Document Type)  รายงาน
 เอกสารทางวิชาการ
; คูมือปฏิบัติงาน  อื่น...........
เจาของเอกสาร
กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
โทร. 0-2241-0440 โทรสาร. 0-2667-0944
วันที่พิมพ (Printed Date)
กุมภาพันธ 2552
หมายเลขเอกสาร
กตน.201-2552

กล
ุ่ม

ชื่อเอกสาร (Document name)

คํานํา
การบริหารงานและจัดการงานตรวจสอบภายในที่ดี เปนองคประกอบที่สําคัญ
ของการตรวจสอบภายในที่จะเพิ่มมูลคาใหกับองคกร และเปนหนาที่หลักของผูบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งหนาที่ประการหนึ่งก็คือ การจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการตรวจสอบเปนมาตรฐานและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
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แนวทางการจั ด ทํ า และตรวจสอบแบบรายงานการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งเล ม นี้
เปน สวนหนึ่งในเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
กลุมตรวจสอบภายใน ประกอบดวยสาระสําคัญจากระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
วิธีการปฏิบัติงาน ประเด็นขอสังเกตที่พบจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
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เยาวลักษณ ทิพยเดโช
กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
เมษายน 2552
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ภาคผนวก :
1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ที่ นร 0202/ว48 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 เรื่อง มาตรการปรับปรุงระบบ
ขอมูลเพื่อการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณของสวนราชการ
- ที่ นร 0205/ว179 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2536 เรื่อง รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของผูตรวจสอบ
ภายในตามมติคณะรัฐมนตรี
- ที่ นร0205/ว41 ลงวันที่ 5 เมษายน 2543 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ที่ นร0505/ว 232 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
2. แบบฟอรมแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ...................
และ แบบฟอรมแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ.......
3. ตัวอยางแผนจัดซื้อจัดจางทางทองถิ่น (แผนฉบับระบุรายละเอียด)
4. ตัวอยางประกาศสอบราคาซื้อ
5. ตัวอยางประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
6. ตัวอยางยกเลิกประกาศสอบราคาจาง
7. ตัวอยางราง TOR
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ความเปนมา
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การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง เริ่ ม ดํ า เนิ น การครั้ ง แรกตาม
มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0202/ว 48
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536 กําหนดใหผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจางทุกรายการ โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนรายเดือนสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสงใหกระทรวงเพื่อประมวล
เปนแผนปฏิบัติการของกระทรวงเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาสั่งการ
แตเนื่องจากในขณะนั้นสวนราชการบางแหงยังไมมีผูตรวจสอบภายใน หรือมี
จํานวนผูตรวจสอบภายในไมเพียงพอกับปริมาณงานที่ตองดําเนินการ และกําหนดการสง
รายงานยังไมชัดเจน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเพื่อลดขอขัดของในการปฏิบัติแจงโดย
หนังสือ ที่ นร 0205/ว 179 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2536 ใหปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตองจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกป โดยยังคงตองประมวลเปนแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวง
2. กําหนดระยะเวลาการรายงานใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือน ภายในเดือนถัดไป
3. กําหนดวงเงินในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง จากเดิมทุก
รายการ เปนสําหรับครุภัณฑรายการละ 100,000 บาท และคาที่ดินและสิ่งกอสรางรายการละ
1,000,000 บาท
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติทบทวนปรับระยะเวลาการจัดทํารายงานจากราย
เดือนเปนรายไตรมาส แจงตามหนังสือ ที่ นร 0205/ว 41 ลงวันที่ 5 เมษายน 2543 โดยให
ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจั ดซื้ อจั ดจ างให หั วหน าส วนราชการหรื อผู บริ หารรั ฐวิ สาหกิ จทราบเป นราย
ไตรมาส โดยไมตองสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน คง
สงเฉพาะแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางเทานั้น
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวามติคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับ เกี่ยวกับ
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งไม ค รอบคลุ ม หน ว ยงานของราชการส ว นท อ งถิ่ น
หนวยงานอื่นของรัฐ และเงินนอกงบประมาณ เชน รายได เงินกู และเงินอุดหนุน จึงอาศัย
อํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 15 (3)(ง) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2546 ซึ่งมีความครอบคลุมมากกวา โดยมีผลบังคับใชตั้งแต
1 มีนาคม 2546 เปนตนไป
สงผลใหในระยะแรกสวนราชการตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับ โดยรายงานใหกระทรวงเพื่อประมวล
เปนแผนปฏิบัติการของกระทรวง และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดย
รายงานใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จนกระทั่งในที่สุดคณะรัฐมนตรี ไดมีมติยกเลิก
การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 ฉบับ ( ที่ นร 0202/ว 48
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2536, ที่ นร 0205/ว 179 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2536, ที่ นร 0205/ว 41
ลงวันที่ 5 เมษายน 2543) แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 232
ลงวันที่ 19 กันยายน 2546
ปจจุบันการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง จัดทําตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2546
เพียงฉบับเดียว

กล
ุ่ม

แนวทางการจัดทําและตรวจสอบแบบรายงานการจัดซื้อจัดจางเลมนี้ นอกจาก
จัดทําตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไวในมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในแลว ยังมีวัตถุประสงคจะเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจแกหนวยรับตรวจใหเห็น
ถึงความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามที่ระเบียบกําหนด ดังนี้
1. เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ผูปฏิบัติงาน และผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ ไดเขาใจกรอบแนวคิด และความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่ อ เป น ข อ มู ล ให ผู บ ริ ห ารของหน ว ยรั บ ตรวจใช ใ นการกํ า กั บ
ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
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3. เพื่อเปนขอสังเกตแกหนวยรับตรวจในการปฏิบัติงาน ในการลด
ขอผิดพลาด และขอทักทวงจากหนวยงานภายนอก
4. เพื่ อ ใช เ ป น คู มื อ แนวทาง ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนผูปฏิบัติงานอื่น
5. เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหผลการดําเนินงานในการเรงรัด
การจัดซื้อจัดจาง การกอหนี้ผูกพัน การสงมอบ ตลอดจนการเบิกจายของกิจกรรมตางๆ ใน
แตละขั้นตอน
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ผูมีหนาที่จัดทํา
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เนื่อ งจากงบประมาณที่แ ตล ะส ว นราชการได รับ ตามแผนงานงบประมาณ
ประจําป ไมวาเปนงานดํ าเนินการเอง หรืองานจางเหมาทั้งกิจกรรม โดยเฉพาะงบลงทุน
ก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การย อ มจะต อ งมี ก ารจั ด หาพั ส ดุ ห รื อ คั ด เลื อ กผู รั บ จ า งเข า มาดํ า เนิ น การ
ใหงานหรือกิจกรรม นั้นสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว ซึ่ งกระบวนการดั งกล าวต อง
ดํ า เนิ น การจั ด หาตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกฯว า ด ว ยการพั ส ดุ รวมทั้ ง หนั ง สื อ สั่ ง การอื่ น ที่
เกี่ยวของ โดยการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกรอบเวลาในการจัดหา
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนฯ เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจใหเกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แบบรายงานดังกลาว
กําหนดใหจัดทําแยกตามแผนงาน/กิจกรรม โดยมีขอมูลครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ในแตละขั้นตอน เชน กระบวนการจัดหา กระบวนการดําเนินงาน และการเบิกจาย ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคที่สงผลใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน
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หนวยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางพ.ศ. 2546 ขอ 3 ไดกําหนดใหผูมีหนาที่จัดทํารายงานแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน ไดแก
(1) กรม และส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป น กรม ซึ่ ง สั ง กั ด
หรือไมสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(2) สวนราชการประจําจังหวัดและสวนราชการตาม (1) ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู
ในสวนภูมิภาค
(3) กรุงเทพมหานคร
(4) องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา
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ป

ระท
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(5) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(6) หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(7) องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
(8) หนวยงานในการกํากับของรัฐ
(9) หนวยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูตรวจสอบ
กรมชลประทานเปนหนวยรับตรวจตามขอ 1 และขอ 2 ที่ตองจัดทํารายงาน
แผนและผลดังกลาว โดยแบงเปน
1. หนวยงานสวนกลาง ไดแก สํานัก และกอง
2. หนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก สํานักชลประทาน โครงการ ศูนยฯ

สอ
บภ
ายใ
นก

ทั้งนี้ การจะพิจารณาวาหนวยงานใดมีหนาที่จัดทําแผนฯนั้น มิใชพิจารณาจาก
อํานาจการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจ แตการจัดทําแผนฯเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานเจาของงานหรือเจาของงบประมาณ ดังนั้นหนวยงาน สํานัก กอง
โครงการ ศูนย หรือ หนวยงานที่มีชื่อเรียกอื่น ที่ได รับ งบประมาณตามแผนงานตองเปน
ผูจัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนทุกกิจกรรมแมวา
จะไมมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางในกิจกรรมนั้นก็ตาม
ขอบเขตการจัดทํารายงาน

กล
ุ่ม

ตร
วจ

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ฯ ข อ 4 ข อ 5 และ ข อ 6
กําหนดใหหนวยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจาง โดยใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได เงินกู หรือเงินอุดหนุน ตองดําเนินการ ดังนี้
1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงาน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง โดยจัดทําแยกตามรายกิจกรรมตามแบบฟอรมภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
หนวยงานสวนกลาง
- ครุภัณฑ ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท
- รายการที่ดิน สิ่งกอสราง ที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท
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หนวยงานสวนภูมิภาค
- ครุภัณฑที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท
- รายการที่ดิน สิ่งกอสราง ที่มีราคาเกิน 1,000,000.- บาท
2.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จะตองจัดใหมีการตรวจสอบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนสําหรับกิจกรรมดังกลาว ตามแบบฟอรมและคําอธิบายวิธีการ
กรอกแบบฟอรมตามภาคผนวก

ระท

ระยะเวลาการจัดทําและสงรายงาน

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
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ชล
ป

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ กําหนดใหจัดทําและสงแบบ
รายงานเพียง 2 แบบรายงาน ดังนี้
1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง จัดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป
หากดําเนินการโดยใชเงินกูใหสงภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติเงินกู กรณีที่มีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายละเอียดหรือระยะเวลาในแผนฯ ใหสงภายใน 15
วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหแกไข เปลี่ยนแปลง
2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผน จัดทําเปนรายไตรมาส และนําสงภายใน
30 วัน นับแตวันทําการสุดทายของไตรมาส
หนวยงานตองเปนผูรับผิดชอบจัดสงแบบรายงานทั้ง 2 แบบ ใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินโดยตรง ดังนี้
1. หนวยงานสวนกลาง สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
2. หนวยงานสวนภูมิภาค สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
กรณีหนวยงานมีงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด และใน
แตละจังหวัดขึ้นอยูกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตางพื้นที่กัน การจัดสงสําเนา
แผน - ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ใหพิจารณาจากสถานที่ทําการหลักของหนวยงาน โดย
หนวยงานตองจัดทําและสงแผน – ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาคที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดียวกับสถานที่ทําการหลักของหนวยงานนั้นเพียงแหงเดียว
เชน โครงการกอสราง 2/12 มีที่ทําการหลักตั้งอยูเลขที่ 495 หมูที่ 5 ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและ
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จังหวัดสิงหบุรี แตการแบงพื้นที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จังหวัดสุพรรณบุรีจะ
ขึ้นอยูกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 3 และจังหวัดสิงหบุรีขึ้นอยูกับสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 11 ดังนั้น โครงการกอสราง 2/12 จึงตองสงสําเนาแผน - ผล
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 3 เปนตน
บทกําหนดโทษ
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ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 7 ไดกําหนดวาการจัดทํา
รายงานตามประกาศฉบับนี้ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออก
ตามความในกฎหมาย ตามมาตราเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ การฝาฝนไมปฏิบัติตาม
อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ. 2544
ผูฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ และตองรับโทษปรับทาง

สอ
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ปกครอง ไดแก
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

2. ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต รับรองใหความเห็นชอบซึ่งอาจ

ตร
วจ

เปนบุคคลคนเดีย ว หรือคณะบุ คคล ที่ได กระทําไปเกี่ ย วกับการับจาย การเก็ บรักษา การ
ตรวจสอบ หรือการอื่นใด อันเปนผลตอเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ ของรัฐ
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจ หรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมาย หรือระเบียบดวย

กล
ุ่ม

โทษปรับทางปกครอง หมายถึง โทษปรับโดยการหักเงินเดือน หรือคาจาง
หรือการเรียกใหชําระเงิน ตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง 4 ชั้น ดังนี้
1. โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไมเกินเงินเดือน 1 เดือน
2. โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเทากับเงินเดือน ตั้งแต 2 เดือน ถึง 4 เดือน
3. โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเทากับเงินเดือน ตั้งแต 5 เดือน ถึง 8 เดือน
4. โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเทากับเงินเดือน ตั้งแต 9 เดือน ถึง 12 เดือน

