แผนการปฏิบัตงิ าน
หน่ วยรับตรวจ สานักงาน...........................................................................
เรื่องทีต่ รวจสอบ การก่อหนี้ผกู พัน
ประเด็นการตรวจสอบ การก่อหนี้ผกู พัน ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิม่ เติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ 1.เพื่อตรวจสอบว่า การก่อหนี้ผกู พันมีการปฏิบตั ิถูกต้อง และเป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนดหรื อไม่
2. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น หรื ออาจจะเกิดขึ้น จากการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามกฎหมายและหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เพือ่ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค/ ข้อจากัด และปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการก่อหนี้ผกู พันที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ...............ระหว่างเดือน............................ถึงเดือน..............................
จานวนวันในการตรวจสอบ ..............วันทาการ จานวน.............คน

วิธีการตรวจสอบ
1.สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่ องการก่อ
หนี้ผกู พัน
-มีการตรวจสอบจานวนเงินที่ได้รับอนุมตั ิ
ก่อนทาสัญญาหรื อไม่
-มีการให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบสัญญา
ก่อนลงนามในสัญญาหรื อไม่
2.ตรวจสอบวิธีปฏิบตั ิในการดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันว่า มีความถูกต้อง รัดกุม เหมาะสม
เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรื อไม่ ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
-มีการวางแผนในการจัดหาพัสดุ และได้
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้หรื อไม่
- แผนการจัดหาพัสดุสอดคล้องกับ
แผนงาน/โครงการวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
หรื อไม่

แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ
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วิธีการตรวจสอบ
- วิธีการจัดหาพัสดุ เป็ นไปตามระเบียบที่
กาหนด หรื อไม่
- การก่อหนี้ผกู พัน เป็ นไปตามรู ปแบบ
และระเบียบที่กาหนด หรื อไม่ โดยตรวจสอบ
สาระสาคัญของสัญญา ดังนี้
( 1 ) ใบแจ้งจัดสรรเงินประจางวด/
หลักฐานการอนุมตั ิเงิน
( 2 ) ตรวจสอบผูม้ ีอานาจลงนามใน
สัญญา กับคาสั่ง/หนังสื อมอบอานาจ หนังสื อ
รับรองการจดทะเบียน
( 3 ) ตรวจสอบสัญญา ว่าเป็ นไปตาม
รู ปแบบที่กวพ.กาหนดหรื อไม่ กรณี ไม่เป็ นไป
ตามรู ปแบบที่กาหนด ได้มีการหารื ออัยการ
สู งสุ ดหรื อไม่
( 4 ) ตรวจสอบเอกสารแนบท้าย
สัญญา ว่ามีเอกสารครบถ้วนและเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา/
สอบราคา เช่น
-กรณี ซ้ื อ มีใบเสนอราคา , แค๊ต
ตาล็อค (ถ้ามี)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
-กรณี จา้ งมีใบเสนอราคา แบบ
รู ปรายการ ใบแจ้งปริ มาณงาน / ใบประเมินราคา
บันทึกต่อรองราคาของคณะกรรมการ(ถ้ามี)
รายละเอียดประกอบแบบรู ปรายการ ฯลฯ
( 5 ) ตรวจสอบ การแบ่งงวดงาน
งวดเงิน และสาระอื่น ๆ ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในประกาศฯ
- ตรวจสอบหลักประกันสัญญา เป็ นไปตาม
รู ปแบบ และวงเงิน ตามที่กาหนด หรื อไม่ และ
ได้มีการดาเนินการตรวจสอบหนังสื อค้ าประกัน
สัญญา กับผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน หรื อไม่

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ
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วิธีการตรวจสอบ
- กรณี การจัดหาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีสาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าบริ การ
ตลาดกลาง ประกอบขั้นตอนการทาสัญญา
หรื อไม่
- สัญญาจ้าง มีการชาระอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร ครบถ้วน (กรณี สัญญาจ้าง
มีวงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไปมีการชาระ
อากรเป็ นตัวเงินโดยสลักหลังตราสาร)
-สัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้น
ไปมีการส่ งสาเนาสัญญาให้ สตง. และ
กรมสรรพากร หรื อไม่
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐาน
เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
สรุ ปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไข
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด
สรุ ปและร่ างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

ชื่ อผู้ตรวจสอบ
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สรุ ปผลการตรวจสอบ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ทา..................................................
(.................................................)
วันที่ ..............................................
ผูส้ อบทาน............................................
(..........................................)
วันที่ ....................................

