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แบบสํารวจระบบการควบคุมภายใน
ดาน การผลิตพืชอาหารสัตว
หนวยงาน..........................................................
โปรดทําเครื่องหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามรายการดังตอไปนี้
หากพบขอผิดพลาดโปรดระบุรายละเอียดในชองหมายเหตุ
ไม ขอผิดพลาดที่พบ ไมมี
รายการ
ใช ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง
หมายเหตุ
ใช
กรณีนี้
1. การผลิตพืชอาหารสัตวของหนวยงานเปนไปตามภารกิจหนาที่
โดยตรงของหนวยงาน
หาก ไมใช โปรดระบุเหตุผลที่ตองปลูกพืชอาหารสัตว
............................................................................................................
2. ผลผลิตในปงบประมาณที่ผานมาเปนไปตามแผนและเปาหมายการ
ผลิต หาก “ไมใช” โปรดระบุสาเหตุ
............................................................................................................
3. การมอบหมายหนาที่รับ ผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆในการ
ผลิตพืชอาหารสัตว ทั้ง ผูปฏิบัติ ผูควบคุม ผูสอบทาน และผูอนุมัติ
ชัดเจนเหมาะสม
4. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
5. มีการจัดทําระเบียนแปลงครบถวนทุกแปลง ไมวาจะเปนแปลงผลิต
แปลงทดสอบ แปลงทดลอง แปลงสาธิต แปลงรวบรวมพันธุ
6. บันทึกระเบียนแปลงตามปเพาะปลูก
7. ระเบียนแปลงแตละแปลงบันทึกรายละเอียดครบถวนชัดเจน อยางนอย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ปเพาะปลูก ชื่อแปลง ชื่อพันธุ ชั้นพันธุ พื้นที่
เพาะปลูก ชั้นพันธุ วันที่ พื้นที่และวิธีการที่ทําการปรับปรุงดิน ปลูกพืช
กําจัดวัชพืช ใสปุย เก็บผลผลิต พรอมปริมาณเมล็ดพันธุ /ทอนพันธุ
ปุย และยาฆาแมลงที่ใชในแตละครั้ง ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได
ในแตละรอบ ฯลฯ
8. กระบวนการผลิตพืชอาหารสัตวตามระเบียนแปลงผลิต สอดคลองกับ
หลักฐานที่เกี่ยวของ ดังนี้
- หลักฐานการเบิกใชวัสดุ (ปุย ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช เมล็ดพันธุ
ทอนพันธุ เชือกมัดหญา ฯลฯ)
- หลักฐานการจางเหมาแรงงาน
- หลักฐานบันทึกการใชเครื่องจักรกลการเกษตร
- หลักฐานบัญชีบันทึกควบคุมผลผลิต
- หลักฐานการจัดสงเมล็ดพันธุเขาปรับปรุงสภาพ ฯลฯ
9. มีแผนที่แสดงพื้นที่อาณาเขต และตําแหนงแปลงเพาะปลูกไวถูกตอง
เปนปจจุบัน
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รายการ
10. การจางเหมาแรงงานเพื่อการผลิตมีการกําหนดรายละเอียดงานจางไว
ชัดเจน
11. อัตราคาจางเหมาบริการสมเหตุสมผลกับเนื้องานจางที่กําหนดหรือ
ผลงานที่ไดรับ
12. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆที่ใชในการ ผลิตพืชอาหาร
สัตว มีความเพียงพอและไดรับการควบคุมดูแลรักษาอยางเหมาะสม
13. หนวยงานมีการบันทึกควบคุมการรับ -จายผลผลิตพืชอาหารสัตวไว
ครบถ วน ถู ก ต อง เปน ปจ จุบั น ทุก กรณี ไม วา จะอยู ภายใตง าน/
โครงการ/งบใด
หากใช โปรด  ใน  ที่หนวยงานจัดทํา
 บัญชีคุมตามแบบ กปศ.4 ว
 บัญชีคุมตามโปรแกรม Farmer
 ทะเบียน/บัญชีคุมอื่น (ระบุ).................................
14. มีห ลั ก ฐานประกอบรายการรั บ และเบิก จา ยทุ ก กรณี แ ละจัด เก็ บ
หลัก ฐานดัง กล าวไวต ามลําดั บ เลขที่กอ นหลัง ครบถว นเรี ยบรอ ย
สามารถตรวจสอบได
15. เกษตรกรผูขอรับการสนับสนุนเสบียงสัตว เมล็ดพันธุ ทอนพันธุ ได
กรอกแบบคําขอรับการสนับสนุน ครบถวนทุกครั้ง และลงชื่อดวยตนเอง
16. การอนุ มั ติ ให ส นั บ สนุ น เสบี ย งสั ต ว เมล็ด พั น ธุ ท อ นพั น ธุ ที่แ จก/
สนับ สนุน เปนไปโดยผูมีอํานาจหรือผูที่ไดรับ มอบอํานาจจากผู มี
อํานาจอนุมัติ
17. การแจกเสบี ย งสั ต ว เมล็ ด พั น ธุ ท อ นพั น ธุ พิ จ ารณาตามความ
เหมาะสมของจํานวนสัตว และ/หรือ พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
18. กรณีใหเกษตรกรเขามาตัดเสบียงสัตว ทอนพันธุ ดวยตนเองภายใน
พื้นที่ของหนวยงาน หนวยงานไดจัดใหมีผูควบคุมดูแลการตัดของ
เกษตรกร ใหอยูในพื้นที่และในปริมาณที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
19. หลักฐานการรับมอบสงมอบ/ แบบคําขอรับการสนับสนุน/ หลักฐาน
การเบิกผลผลิตพืชอาหารสัตว มีการลงนามผูอนุมัติ ผูจาย และผูรับ
พรอมวันเดือนปที่ไดรับมอบสงมอบไวครบถวนชัดเจน
20. มีการตรวจสอบทะเบียน/บัญชีคุมผลผลิต ทั้งตามระบบมือและระบบ
คอมพิวเตอร (ถามี) กับหลักฐานเอกสารที่เ กี่ยวของเปนประจําทุก
เดือน และไดตรวจนับยันยอดผลผลิตคงเหลือเปนระยะ
21. การจัด เก็บ ผลผลิตพืช อาหารสัตว ทั้ ง เมล็ด พันธุ และเสบี ยงสัต ว
เรียบรอยปลอดภัย งายตอการเบิกใชแบบเขากอน/หมดอายุกอนเบิก
ใชกอน และไมเ สี่ยงตอการสูญ หายหรือเสียหายจากสภาพอากาศ
ความชื้น อัคคีภัยหรือสัตวกัดแทะ
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ไม ขอผิดพลาดที่พบ ไมมี
หมายเหตุ
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ใช

ไม ขอผิดพลาดที่พบ ไมมี
หมายเหตุ
ใช ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง กรณีนี้

22. หนวยงานไมมีเสบียงสัตวหรือเมล็ดพันธุที่จัดเก็บไวเสื่อมสภาพ หรือ
เสี่ยงตอการเสื่อมสภาพกอนใชงานไดทัน
23. การจําหนายเมล็ดพันธุ เปนไปตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติ/จัดสรร และ
ตามอัตราราคาที่กรมฯกําหนด
24. หนวยงานออกใบเสร็จรับเงินคาขายเมล็ดพันธุทันที ทุกครั้ง ถูกตอง
ตามจํานวนที่เรียกเก็บ และนําสงคลังครบถวน
25. ผู ซื้ อ ได ชํ า ระเงิ น กั บ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ด ว ยตนเองก อ น จึ ง นํ า
ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับสีขาว) ไปรับเมล็ดพันธุ
26. กรณีพบขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือความเสี่ยงในการบันทึกควบคุม
การจั ด เก็ บ ผลผลิ ต การสนั บ สนุ น พื ช อาหารสั ต ว หน ว ยงานได
หาสาเหตุและแกไขปญหาหรือปองกันความเสี่ยงนั้นโดยเร็ว

หนวยงานทานพบ ปญหา อุปสรรค หรือความเสี่ยงอื่นในการปฏิบัติงาน ดานการผลิตพืชอาหารสัตว หรือไม (โปรดระบุ)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูใหขอมูล/ผูปฏิบัติ
(...................................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่ ..............................................
ลงชือ่ ...................................................ผูร ับรอง (หัวหนาหนวยงาน)
(......................................................)
ตําแหนง ...................................................
วันที่ ................................................
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