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บทที ่1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายใน นับเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้อต่อความส าเร็จในการบริหารราชการและเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการที่สังกัดเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้การตรวจสอบภายใน ยังช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมและก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ประกอบกับ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ของส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาสารคาม ว่าด้วยการก าหนด
สมรรถนะและระดับสมรรถนะส าหรับข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 จึงจ าเป็น 
อย่างยิง่ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและของรัฐ อีกทั้งสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่ก าหนด อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตต่อไป 
 ส านักตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 
ของนักตรวจสอบภายใน ใหม้ีทักษะความรู ้ความสามารถ ตามสมรรถนะตามลักษณะงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 
การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน การสืบเสาะหาข้อมูล การด าเนินการเชิงรุก ความ
ผูกพันที่มีต่อสว่นราชการ และความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบ่งช้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู้ปฏบิัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติตามสมรรถนะต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้แก ่การคิดวิเคราะห์ 
การสืบเสาะหาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุก เพื่อความมั่นใจ 
ในตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาสมรรถนะสมารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไป 
ตามมาตรฐาน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ก าหนด 
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน 
ของนักตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบั สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บังเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติใน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.5 
 2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 3) ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงานตรวจสอบภายใน 
 4) รายงานผลการติดตาม/ประเมินผลการน าความรู้และทักษะจากการเข้าการอบรมสัมมนา และการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     บุคลากรส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 11 คน 
  
5. วิทยากร 
 นายพิสัณห์  เนื่องจ านงค์  ต าแหน่ง คลังจังหวัดมหาสารคาม 
 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ 8 มิถุนายน 2561  วันสิน้สุดโครงการ 8 มิถุนายน 2561 
   
7. สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
8. กิจกรรมในการด าเนินงาน 
 อบรมและสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  
การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการแบบ Deming (PDCA) 
 
9. แผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 ขออนุมัติโครงการ     
2 ประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งก าหนดประชุม     
3 จัดโครงการอบรมสัมมนา     
4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหาร     
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10. งบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณ  (บาท) 
1. ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องด่ืม  3,800 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร (600X7) 4,200 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ (ค่าถ่ายเอกสาร) 2,000 

รวม 10,000 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏบิัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาสมรรถนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน สอดคล้องตามมาตรฐาน และจรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
12. การประเมินผลโครงการ 
 -  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  ตอบแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 -  ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 
 -  การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 
13. การติดตามผล    
 แบบติดตามโครงการ เพื่อสอบถาม/ประเมินผลการน าความรู้และทักษะจาการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
1) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการ 
    น้อยกว่า ร้อยละ 100 
2) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความรู ้ความ 
    เข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะตามลักษณะงาน ยังไม ่
    ชัดเจนเพียงพอและไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
    ในการปฏิบัติงานได้ 
3) ผลการอบรมสัมมนาไม่น าไปปรับใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

1) แจ้งเวียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และมีการ  
    ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
2) จัดอบรมสัมมนาโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
    ด้านสมรรถนะตามลักษณะงาน จากหน่วยงาน 
    ภายนอก วิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
    โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน การก ากับติดตาม 
    และประเมนิผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 
3) ส่งแบบติดตามโครงการฯ เพื่อสอบถาม/ประเมินผล 
    การน าความรู้และทกัษะจากการอบรมสัมมนา 
    ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
    จริงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



  

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 

 

บทที ่2 
ผลการด าเนนิโครงการ 

 
 ตามที่ส านักตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน โดยมีผลการอบรมสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการด าเนนิโครงการในหัวข้อ การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในกบัการคิดวิเคราะห์
ด้วยการจัดการแบบ Deming (PDCA) 

 
 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและก ากับดแูลอย่างเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
      1. เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ที่ก าหนด 
      2. เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ คอื 

การควบคุมภายในที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ สม่ าเสมอ เป็นการควบคุมภายในที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเอง 
ให้เหมาะสมเพยีงพอ และปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ 
 
 แนวทางการตรวจสอบภายใน  

1. การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
2. การประเมนิผลระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง 
3. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ 
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ความหมายของ PDCA 
การบริหารคุณภาพ เป็นกิจกรรมต่างๆที่ประสานกันเพื่ออ านวยการและควบคุมให้การด าเนินงานของ

องค์กรบรรลุผลทางด้านคุณภาพ เช่น การก าหนดนโยบายคุณภาพ, การวางแผนคุณภาพ, การควบคมุคุณภาพ, 
การประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ และกลไกของการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและมีการน าไปปฏิบัติ ได้แก่ วงจรการจัดการแบบ Deming หรือ
เรียกกันทั่วไปว่าวงจร P - D - C - A หรือ Plan - Do – Check - Act ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ที่เป็นจักร
เฟืองส าคัญ มีความหมายดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1. P : Plan (การวางแผน)  
  เป็นการวางแผนร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ก าหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมและวธิีการที่จ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นตอนที่ 2. D : Do (การด าเนินการ)  
  เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ การด าเนินการต่าง ๆ จะเป็นไป
ตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือก าหนดไว้ โดยหน่วยงานนั้น ๆ และจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
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  ขั้นตอนที่ 3. C : Check (การตรวจสอบ)  
  เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของระบบกลไกของการด าเนินงาน รวมทั้งผลปฏิบัติงานว่าได้
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไวห้รือไม่ หากมีปญัหาหรือจุดอ่อนของการด าเนินงาน เพื่อค้นหา
สาเหตุข้อบกพร่องและวางมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน 
  ขั้นตอนที่ 4. A : Act (การปรับปรงุพัฒนา)  
  เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องร่วมกันวางมาตรการในการด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนีม้าตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการวางแผนการด าเนินการในปีต่อไป 
  
 ประโยชน์ของ PDCA 

1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งควรวาง 
ให้ครบ 4 ขั้น ดังนี้ 
           1.1 ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด ข้อมูลด้าน
วัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน 
           1.2 ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ 
           1.3 ขั้นด าเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายขาย 
           1.4 ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น 
ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิดการเที่ยงตรง 
  2. การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือทราบ
อุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้นการปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรยีนร้อย น าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้ ประกอบด้วย 
           3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
           3.2 มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
           3.3 มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
           3.4 มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
           3.5 บุคลากรทีท่ าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการ
ตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได ้

     4.  การปรบัปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข 
คุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นวงจร PDAC จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ 
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2. สรุปผลการด าเนนิโครงการในหัวข้อ การตรวจสอบภายในตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 
หลักการและเหตผุล 
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน, มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม, ค านึงถึง
วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เพื่อให้เกดิความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน, เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อ 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล, ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส 

 
 สาระส าคัญของพระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 

1. โครงสร้าง 
แบ่งออกเป็น 15 หมวด จ านวน 132 มาตรา ดังนี้ 
มาตรา 1-5 บทนิยม 
มาตรา 6-15 หมวด 1 บททัว่ไป 
มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 
มาตรา 20-45 หมวด 3 คณะกรรมการ 
 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ 
 ส่วนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

  ส่วนที่ 4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
  ส่วนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

มาตรา 46-50 หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดแูลการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มาตรา 51-53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
มาตรา 54-68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรา 69-78 หมวด 7 วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
มาตรา 79-92 หมวด 8 วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
มาตรา 93-99 หมวด 9 การท าสัญญา 
มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงานและการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสด ุ
มาตรา 114-119 หมวด 14 การอทุธรณ ์
มาตรา 120-121 หมวด 15 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล 
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2. การบังคับใช้ (มาตรา 3) 
ให้ยกเลิกบทบญัญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซือ้จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับประกาศข้อบญัญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี ้
และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

3. นิยามศัพทส์ าคัญ (มาตรา 4) 
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ  
งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการ 
ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า”น้ัน  

“บริการ” หมายความวา่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน  
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  

และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรบัปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน กับอาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินคา้น้ัน แต่มูลคา่ของงานบริการต้องไม่สูงกวา่
มูลค่า “งานก่อสรา้ง”น้ัน  

“อาคาร” หมายความวา่ สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเขา้อยูห่รือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ  
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงงานอื่นๆ ซึ่งสรา้งขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับ“อาคาร” นั้น เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า ถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟต ์หรือเครือ่งตกแต่ง  

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทางราง หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความวา่ งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ ในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์การเงิน  
การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวจิัย หรือดา้นอื่นที่อยู่ใน
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง” หมายความวา่ งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง  

“การบริหารพัสด”ุ หมายความวา่ การเก็บ การบันทึก การเบิกจา่ย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุง  
รักษา และการจ าหนา่ยพัสดุ  
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“ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาที่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้  
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจา้งได้จริง มีดังนี้  

1. ราคาที่ได้จากการค านวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดท า  
3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด  
4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด  
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ  
6. ราคาอื่นตามหลักเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ กรณีทีม่ีราคา 

ตามข้อ 1 ให้ใช้ราคาตามข้อ 1 ก่อน ถา้ไม่มีราคาตามข้อ 1 แต่มีราคาตามข้อ 2 หรือ 3 ให้ใช้ราคาตามข้อ 2  
หรือ 3 ก่อน โดยจะใช้ราคาตามข้อ 2 หรือ 3 ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ กรณีที่ไม่มี
ราคาตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้ใช้ราคาตามข้อ 4, 5 หรือ 6 ตามล าดับก่อน โดยจะใช้ราคาตามข้อ 4, 5 หรือ 6  
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ  

“เงินงบประมาณ” หมายความวา่  
- เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

หรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ  
- เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตาม 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
- เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมาย 
- เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  
- เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

     “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องคก์รตาม รัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

      “เจา้หน้าที่” หมายความวา่ ผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ไดร้ับ  
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหนา้ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 

4. หน่วยงานของรัฐสามารถขอออกกฎ ระเบียบภายใต้ พ.ร.บ. ขึน้ใช้เองเพื่อความยืดหยุ่นและ 
คล่องตัว (มาตรา 6)  

กรณีรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มรีะเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว 
ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุตามแนวทางของ 
พ.ร.บ. นี้ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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5. หลักการการจดัซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8)  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้  

1. คุ้มค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน  
2. โปร่งใส : ต้องกระท าอยา่งเปิดเผย แข่งขันอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา 

เหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างในทุกขั้นตอน  
     3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจา้งล่วงหนา้  
     4. ตรวจสอบได้ 

 
6. ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อเสนอ (มาตรา 10)  

ห้ามไม่ให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อเสนอที่เป็นสาระส าคัญ และเป็นขอ้มูลทางเทคนคิของผู้ยื่น 
ข้อเสนอ ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจา้งครั้งนั้น 
 

7. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (มาตรา 11)  
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐ 
  

8. ผู้มีอ านาจอนมุัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดและภายในวงเงินเทา่ใด  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รมต.การคลัง) ก าหนด  
 

9. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (มาตรา 16-18)  
ก าหนดให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งในลักษณะของการท าข้อตกลง 

คุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างระหวา่งหน่วยงานของ
รัฐเจ้าของโครงการผู้เข้ายื่นข้อเสนอ และผูส้ังเกตการณ์ โดยต้องตกลงกันวา่จะไม่กระท าการทุจริตในการจัดซื้อ 
จัดจา้ง ผู้สังเกตการณต์้องเป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจา้งนั้น ๆ 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง ตั้งแต่การจัดท ารา่ง TOR จนถึงสิ้นสดุโครงการ โดยผู้
สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจา้งนั้น 
 

10. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 20-45) 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 5 คณะ ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

     มีหน้าที ่ก าหนดเสนอนโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้ พรบ. นี ้
2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  มีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ตีความและวินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. 
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
  มีหน้าที่ ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง 
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4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
มีหน้าที่ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ก าหนดแบบขอ้ตกลงคุณธรรม 
5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน 
มีหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัยอุทธรณ์  

 

 11. องค์กรสนบัสนนุดูแลการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 46-50)  
  ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนา้ที่  

1. ดูแลและจัดหาระบบการจัดซื้อจัดจา้งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
2. จัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิง  
3. รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการปฏบิัติตาม พรบ.น้ี  
4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักวิชาชีพ  
5. ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการในคณะกรรมการตาม พรบ.น้ี  

 กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากกรมบัญชีกลางและได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นท านองเดียวกัน  
 
 12. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา 55-53)  

1. ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสรา้ง และต้อง
 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลาง  

2. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดอุื่น ให้เปน็ไปตามที่คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร  
3. กรณีข้ึนทะเบียนไว้แล้ว ไมต่้องขึ้นทะเบียนอีก  
 

 13. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 54-68)  
  ก าหนดให้ม ี3 วิธี ดังนี ้อาจกระท าได้โดยวิธี  

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่ 
  ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  

2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้อง  
  ไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นขอ้เสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
  ก าหนดน้อยกวา่สามราย  
 3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตติรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดรายใด  
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  รายหนึ่งให้เขา้ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  
 การจัดซื้อจัดจา้งพัสดุ ต้องให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่  
(1) วิธีคัดเลือก ให้ใช้ในกรณีต่อไปน้ี  
1. ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือไม่ได้รับการคัดเลือก  
2. เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสรา้ง หรือที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมี

  ความช านาญพิเศษ หรือมีทกัษะสูง และผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด  
3. จ าเป็น เร่งด่วน หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผล  
4. มีข้อจ ากัดที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ  
5. จ าเป็นต้องซื้อจากตา่งประเทศ  
6. พัสดุที่ต้องปกปิดหรือใช้ในราชการลับ  
7. งานซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ  
8. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ในกรณีต่อไปน้ี  
1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอ หรือข้อเสนอ

  ไม่ได้รับการคัดเลือก  
2. การจัดซื้อจัดจา้งในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
3. มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยชอบด้วย

  กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไมม่ีพัสดุอื่นใดที่จะใช้ทดแทนได ้ 
4. มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อรา้ยแรง และใช้วิธีประกาศ 
 เชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรง  
5. เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติม โดยมูลค่าพัสด ุ
 ที่เพิ่มเติม ต้องไม่สูงกว่ามูลคา่พัสดุที่ได้ซื้อจ้างไว้ก่อนแล้ว  
6. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ  
7. เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเปน็ต้องซื้อเฉพาะแห่ง  
8. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปในระบบของ 

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด 
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ว่าจะด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไข 
อื่นๆ  

 ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบของกรมบัญชีกลาง  
 ให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ อยา่งน้อยต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องหา้ม  

เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน ดังนี ้ 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย  
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับราชการ  
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญา

กับราชการ  
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 หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซือ้จัดจา้ง  
1. ต้นทุนตลอดการใช้งาน  
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  
3. บริการหลังการขาย  
4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนทีอ่นุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม  
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน  
7. เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 เมื่อมีการยกเลกิการจัดซื้อจัดจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร 

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลกิการจัดซื้อจัดจา้งครั้งนั้น 

 
  

 14. งานจา้งที่ปรึกษา (มาตรา 69-78)  
 ก าหนดให้ม ี3 วิธี ดังนี้ อาจกระท าได้โดยวิธี  

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มคีุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
 เขา้ยื่นข้อเสนอ ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  
2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกวา่  
 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกวา่ 3 ราย  
3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดรายใดรายหน่ึง  
 ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา  
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 การจา้งที่ปรึกษาด้วยวิธีคัดเลือก ให้กระท าได้ในกรณ ีต่อไปนี ้ 
1. ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือไม่ได้รับการคัดเลือก  
2. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน  
3. มีที่ปรึกษาในงานที่จะจา้งจ านวนจ ากัด  
4. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี ้ 
1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอ หรือข้อเสนอ

  ไม่ได้รับการคัดเลือก  
2. การจา้งในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
3. เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แลว้ เนื่องจากเหตุผลทางเทคนคิ  
4. เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาเพยีงรายเดียว  
5. เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหาย  
6. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการด าเนิน งานจ้างที่ปรึกษา 
 หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจา้งที่ปรึกษา  
1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  
2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  
3. จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน  
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน  
5. ข้อเสนอทางการเงิน  

  6. เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า ให้คัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้ว  

และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ าสุด  
 กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานหรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่น 

ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ดา้นคุณภาพแล้ว และให้คัดเลือกจากรายที่ไดค้ะแนนดา้นคุณภาพและดา้นราคามากที่สุด  
 กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอที่ผา่นเกณฑ์ได้คุณภาพแล้ว  

และให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด  
 
 15. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 79-92)  
  ก าหนดให้ม ี3 วิธี ดังนี ้อาจกระท าได้โดยวิธี  

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน  
2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้องไม่  

น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกวา่ 3 ราย  
3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เป็นงานที่เลือกจา้งผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่เคยทราบหรือเคยเห็น

ความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้เสนอแนะ  
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4) วิธีประกวดแบบ : เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เพื่อออกแบบงานก่อสรา้งที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูทางศิลปกรรมหรอื สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่น
ตามที่ก าหนด  

 การจา้งออกแบบฯ ด้วยวิธีคัดเลือก ให้กระท าได้ในกรณ ีต่อไปนี้  
1. ประกาศเชิญชวนแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือไม่ได้รับการคัดเลือก  
2. เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก มีที่ปรึกษาในงานที่จะจา้งจ านวนจ ากัด  
3. เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด ซึ่งหน่วยงานไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนด

รายละเอียดเบ้ืองต้นได้  
4. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 วิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ในกรณีต่อไปนี ้ 
1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคัดเลือก  
2. ให้ใช้กับงานที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสรา้งไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
3. เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหาย  
4. เป็นงานที่ต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค  
5. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 วิธีประกวดแบบให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการ 

ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา  
 หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจา้งที่ปรึกษา 
1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
2. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  
3. จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน  
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐส่งเสริมหรือสนับสนุน  
5. ข้อเสนอทางการเงิน  
6. เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบคุคล ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  

และต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพนั้นด้วย  
 ผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงาน ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง 

ในงานน้ัน  
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16. การท าสัญญา (มาตรา 93-99)  
 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความ 

เห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  
 ทั้งนี ้แบบสญัญา ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย  
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบหรือไม่อาจใช้สัญญาทีส่ านักงานอัยการสูงสุด 

ให้ความเห็นชอบได้ หรือไม่อาจส่งให้ส านักอัยการสูงสุดเห็นชอบได้ทันเวลา ให้สามารถส่งให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดเห็นชอบได้ในภายหลังได้  

 สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการหา้มคู่สัญญาจา้งช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหน่ึง  
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่การจา้งช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  

 หน่วยงานอาจมีข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ท าตามแบบสัญญา เฉพาะในกรณ ีดังต่อไปนี ้ 
1. การจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  
2. การจัดซื้อจัดจา้งจากหน่วยงานภาครัฐ  
3. คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันถัดจากวันท าข้อตกลง  
4. กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 สัญญาที่มีการลงนามและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลง ต้องเผยแพร่ในระบบของ 

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน  
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17. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัด ุ(มาตรา 100-105)  
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือ

รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสด ุโดยองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  
 

18. การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ (มาตรา 106-108)  
ก าหนดให้ผลการประเมินเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่  

จะเขา้ยื่นข้อเสนอหรือเขา้ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการ  
ยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยง านของรัฐไว้ชั่วคราว จนกวา่จะมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

19. การทิ้งงาน (มาตรา 109-111)  
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ดังนี ้ 
1. เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแลว้ ไม่ยอมไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายใน

เวลาที่ก าหนด 
2. คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม  
4. เมื่อผลของการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานออกแบบหรืองานก่อสรา้ง  

มีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดข้อผดิพลาด  
5. ผู้ให้บริการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
 

20. การบริหารพัสด ุ(มาตรา 112-113)  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุใหม้ีการใช้และการบริหารพัสดุที ่ 

เหมาะสม คุ้มคา่ และเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจา่ย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา และการจ าหนา่ยพัสด ุ 
 

21. การอุทธรณ์ (มาตรา 114-119)  
ก าหนดให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธอิุทธรณ์ในเรื่อง ดังนี้  
1. การเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจา้งพัสด ุหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผล  
2. หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดใน พรบ. น้ี  
3. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน พรบ. น้ี เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการ

ประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
 โดยต้องยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงาน ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ  
 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันท าการ นับแตว่ันที ่

ได้รับอุทธรณ์  
 ในกรณีที่เห็นดว้ยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
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 หากไม่เห็นด้วยไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ ์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  

 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้พิจารณาอุทธรณ ์
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว  

 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยาย 
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  

 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวา่อุทธรณ์ฟังขึ้นและมีต่อการจัดซื้อจัดจา้ง 
มีนัยส าคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งใหม่ หรือเริ่มจาก
ขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวา่อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการ
จัดซื้อจัดจา้งอย่างมีนัยส าคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งต่อไป  

 ถ้าผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์และเห็นวา่หน่วยงาน 
ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได ้แต่การ
ฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจา้งที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจา้งนั้นแล้ว  
 

22. บทก าหนดโทษ (มาตรา 120-121)  
เจา้หน้าที่หรือผู้มีอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสด ุ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจดัซื้อจัดจา้งตาม พรบ. น้ี  
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน พรบ. น้ี โดยมิชอบ  
โดยก าหนดให้ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสีแ่สนบาท  

และผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดดังกล่าวด้วย  
ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือหลักฐานประกอบการ 

พิจารณาอุทธรณ ์เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบ  
การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์โดยก าหนดให้ม ี

ความผิดฐานขดัค าสั่งเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 

23. บทเฉพาะกาล  
ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัต ิ
และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซือ้จัดจา้ง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวกับพัสด ุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องน้ัน ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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บทที ่3 
ผลประเมินโครงการ 

 
1. สรุปงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ หมวดเงินอุดหนุน รหัสงบประมาณ 1125925 
จ านวนเงิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
รายการ 

งบประมาณที ่
ได้รับจักสรร 

(บาท) 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 3,800.00 3,439.00 361.00 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 4,200.00 0.00 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ 2,000.00 2,000.00 0.00 

รวม 10,000.00 9,639.00 361.00 
*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
2. สรุปผู้เข้ารว่มโครงการ ฯ 
 บุคลากรส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
นักตรวจสอบภายใน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1 
8 
2 

7.14 
78.57 
14.29 

รวม 11 100.00 
 
3. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน หัวข้อ การบริหารคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการแบบ Deming (PDCA) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 11 คน  
มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ ฯ และส่งกลับคืนจ านวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
จากผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมด โดยสรุปผลการประเมนิความพึงพอใจการจัดโครงการ ฯ ในภาพรวมค่าคะแนน 
เฉลี่ย 4.77 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากที่สุด (ค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูป  
SPSS Version 16) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกดา้น โดยเรียงล าดับ 
ค่าคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.20  
( x =4.96, S.D. = 0.08) ด้านเนื้อหาสาระ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.00 ( x =4.75, S.D.= 0.25 )  
และด้านการบริหารจัดการ คา่เฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.00 ( x =4.60, S.D.= 0.45 ) 
 



  

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 

 

 3.1) ข้อมูลทั่วไป 
 

ตาราง 1 : ร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย 0 0.00 
      หญิง 11 100.00 

รวม 11 100.00 
ต าแหน่ง   
      เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 3 27.27 
      นกัตรวจสอบภายใน  
      อื่นๆ.......................... 

8 
0 

72.23 
0.00 

รวม 11 100.00 

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   

ต าแหน่งของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ส่วนใหญ่เป็นนักตรวจสอบภายใน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.23  
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
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ตอนที่ 2  ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ตาราง 2 : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

ประเดน็ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจร้อยละ x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ด้านเนื้อหาสาระ     
   1. ความรู้/แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการ
ประชุมสัมมนาครั้งนี้ 

92.80 4.64 0.67 มากที่สุด 

   2. ความเหมาะสมของเน้ือหาความรู้/ความน่าสนใจ 92.80 4.64 0.50 มากที่สุด 
   3. ประโยชน์ของเน้ือหาสาระที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน 

98.20 4.91 0.30 มากที่สุด 

   4. ประโยชน์ของเน้ือหาสาระที่สามารถช่วยลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

96.40 4.82 0.40 มากที่สุด 

รวมด้านเนื้อหาสาระ 95.00 4.75 0.25 มากที่สุด 
2. ด้านวิทยากร     
   5. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
   6. การบรรยายเสียงดัง ฟังชัด ได้สาระใจความ 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
   7. การถ่ายทอดให้มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
   8. การเปิดโอกาสให้ซักถาม/ตอบค าถาม 96.40 4.82 0.40 มากที่สุด 
   9. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร 100.00 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมด้านวิทยากร 99.20 4.96 0.08 มากที่สุด 
3.ด้านการบริหารจัดการ    มากที่สุด 
   10. การติดต่อประสานงานเข้าร่วมโครงการ 94.60 4.73 0.47  
   11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ประชุมสัมมนา 

85.40 4.27 0.90 มาก 

   12. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ ์ 92.80 4.64 0.67 มากที่สุด 
   13. ความเพียงพอเหมาะสมของเอกสารประกอบ 
การประชุมสัมมนา 

96.40 4.82 0.40 มากที่สุด 

   14. ความเหมาะสมของสถานที่/ อาหาร/ อาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 

91.00 4.55 0.52 มากที่สุด 

รวมด้านการบริหารจัดการ 92.00 4.60 0.45 มากที่สุด 
ภาพรวม 95.40 4.77 0.16 มากที่สุด 
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จากตาราง 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบ
ภายใน ประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  
ความพึงพอใจร้อยละ 95.40 ( x =4.77, S.D.= 0.16) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
จากมากไปหาน้อย ได้แก ่ด้านวทิยากร ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.20 ( x =4.96, S.D.= 0.08 ) ดา้นเนื้อหา
สาระ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.00 ( x =4.75, S.D.= 0.25) และด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ 
ความพึงพอใจร้อยละ 92.00 ( x =4.60, S.D.= 0.45 ) ตามล าดับ 
 
ผลลัพธ์ของโครงการฯ 

1. นักตรวจสอบภายในทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการสืบเสาะหาข้อมูล และการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของกระบวนการ รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

2. นักตรวจสอบภายในได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
ตามลักษณะงาน และข้อบังคบั ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
ผลกระทบหรอืผลที่เกิดจากผลลัพธ์ของโครงการฯ 

นักตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและรว่ม
ท างานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหา อุปสรรคและการด าเนินการแก้ไข 
  - 
   
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากจัดโครงการโดยให้หน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมอบรมด้วย 
2. เห็นควรจัดโครงการเช่นนี้อีกตามความเหมาะสม เนื่องจากเนื้อหาจ านวนมาก เนื้อหายังมีความ 

ละเอียดและเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
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ผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ที ่ ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 5.4.2 ระดับความ 
ส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติใน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน และการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ี 3.5 
 

ผลการด าเนินงาน สามารถ
น าไปประกอบเป็นผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.4.2 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
และการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3.5 

 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 11
คน จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3 ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
การสืบเสาะหาข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ 
ความถูกต้องตามกระบวนงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ร่วมโครงการได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติตามสมรรถนะ
การการสืบเสาะหาข้อมูล ใน
การตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามกระบวนงาน เพื่อการ
ด าเนินงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4 รายงานผลการติดตาม/ ประเมินผลการน า
ความรู้และทักษะจากการเข้าอบรมสัมมนา 
และการน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ จะ
ด าเนินการรายงานผลการ
ติดตาม/ ประเมินผลการน า
ความรู้และทักษะจากการเข้า
อบรมสัมมนา และการน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  
“การบริหารคณุภาพงานตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการแบบ Deming (PDCA)” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ข 
ประวตัิวิทยากร 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิโครงการ 
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ภาคผนวก จ 

การขออนุมัติโครงการ 
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

  นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใย 
 
 

ผู้จัดท า 
  นางสาวหนึ่งฤทัย แสนศรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยโวหาร  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวนุชนาถ  ทับลือชัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

  นางสาววิไลลักษณ์ บุตราช   นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวอนันตรา ค าระกาย  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวอัมพวัน  ตะภา   นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวปิยธิดา  เจริญโชติกร  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวเมยวดี  ไชยจันดา  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวจริญญา  โคตรบาล  นักตรวจสอบภายใน 
  นางสาวบุญญลักษณ์ สมบูรณ์   นักตรวจสอบภายใน 
 

ผู้ออกแบบปก 
  นางสาวหนึ่งฤทัย แสนศรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[INTERNAL AUDIT] 
 

 ปรึกษาได้ เข้าใจงาน 


