1

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สรุปขอตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญ โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ตค.๕๙ - มค.๖๐)
- ขอตรวจพบทั้งหมดเปนรายการที่กลุมตรวจสอบภายใน ไดตรวจพบและขอเสนอแนะ ไว สรุปเปน
รายงานผลการตรวจสอบประจําปและอธิบดีไดสั่งการใหทุกหนวยงาน ตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองมาหลายครั้งแลว แตพบวาหนวยงานไมไดดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอจริงจังเทาที่ควร พบขอผิดพลาดซ้ําเดิม
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงบอย เจาหนาที่ไมติดตาม และทําความเขาใจใน
หลักเกณฑใหถูกตอง ไมแจงเจาหนาที่ในหนวยงานทุกคนใหและถือปฏิบัติ การตรวจสอบความถูกตองหรือ
ครบถวนการของเอกสารหลักฐาน วาเปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัดเทาที่ควร ทํา
ให มีการเบิ กเกิ น สิ ทธิ เบิ กไม เ หมาะสม ผู บ ริห ารขาดความรูความเขาใจ และไมไดกํากับ ดูแลใหเครงครัด
เทาที่ควร ทั้งๆที่เปนความเสี่ยงสําคัญที่ตองรับผิดชอบโดยตรง
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมไดรับรูหรือตระหนักวา กรณีใหมีการเบิกจายเงินไมเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับหรือ หรือไมมีระเบียบกําหนดใหเบิกจายได ตองรับผิดทางละเมิด ระหวาง เจาหนาที่การเงิน/ผูอนุมัติ
ในอัตราสวน ๖๐/๔๐
- สํานัก/กอง สวนใหญมีหนวยงานยอย ศูนย/สถานี /ดาน/หนวยงานอื่นๆ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานหลัก
ในสวนภูมิภาค แตการวิเคราะหความเสี่ยง ไมไดนําความเสี่ยงสําคัญของหนวยงานยอยมาวิเคราะห ซึ่งกลุม
ตรวจสอบภายใน ไดเขาทําการตรวจสอบและใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไว ทั้งดานการเบิกจายเงิน การรับ
และการนําเงินสงคลัง การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมดูแลสินทรัพยของทางราชการ ทั้งวัสดุครุภัณฑ พืชอาหาร
สัตว ปศุสัตว วัคซีนยาและเวชภัณฑ ซึ่งยังพบการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบ และขาดระบบการควบคุม
ภายในที่ดี สุมเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายแกสวนราชการได แตสํานัก/กอง ไมไดนํามาพิจารณาเพื่อกําหนด
กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
ดานการควบคุมและเบิกจายเงิน
การควบคุ มงบประมาณ ระบบการควบคุมการเบิกจายเงิ นประมาณไมรัดกุมเพียงพอ มีการเบิ ก
คาใชจายไมตรงหรือไมสอดคลองกับภารกิจ เกินกวางบประมาณที่ไดรับโดยไมไดขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงให
ถูกตอง ตามรหัสการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS ของแตละกิจกรรม/โครงการ /กิจกรรมยอย ที่กรมฯ
กําหนด ใหชัดเจน
-

- การใชงานในระบบGFMIS หนวยงานไมไดมอบหมายสิทธิ และขอบเขต ในการเขาใชงานในระบบ
ให ชั ด เจนเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และไม เ ปลี่ ย นรหั ส ผ า น(password)อย า งน อ ยทุ ก ๓เดื อ น ตาม
กระทรวงการคลังกําหนดเปนความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีบุคคลอื่นเขาไปใชสิทธิ์แทน และหาตัวผูรับผิดชอบไมได
ซึ่งหนวยงานตองควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองความเสียหายหรือการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นแกสวนราชการ
- กอนการเบิ กจายเงิน ไมไดขออนุมัติจายเงินจากผูมีอํานาจตามที่ระเบียบกําหนด และการเบิ ก
จายเงินคอนขางลาชา สงผลใหเปอรเซ็นตการใชจายเงินคอนขางต่ํา เมื่อมีการสงมอบพัสดุหรืองานจาง คณะ
กรรมต องตรวจรั บต องตรวจรับโดยเร็ว และตองเบิกจายเงินภายใน ๕ วันทําการ รวมทั้ งกรณีการยืมเงิ น
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ราชการเพื่อปฏิบัติงานตางๆตองรีบสงใชเงินยืมทันทีเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ และโอนลางลูกหนี้เงินยืมเปน
คาใชจายคาใชจายเกี่ยวของเชน เดินทางไปราชการ หรือคาใชจายในการฝกอบรม หรือ ในระบบ GFMIS ให
ถูกตอง
- การสั่งจายเช็ค ขาด/เกิน บัญชี การควบคุมการจายเช็คไมรัดกุม การเขียนเช็คสั่งจายยังมีความ
เสี่ยงสําคัญที่อาจมีการเติมจํานวนเงินหรือเขียนชื่อบุคคลเพิ่มเติมได ซึ่งวิธีการเขียนเช็ค กําหนดใหขีดฆา “หรือ
ผูถือ”ออกโดยใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัทหรือ หจก.จนชิดคําวา “หรือผูถือ” และหรือขีดครอมดวย
แลวแตกรณี การเขียนจํานวนเงินใหเขียนชิดเสนหรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร และชิดคํา
วา “บาท” โดยมิใหมีชองวาที่เขียนจํานวนเงินเติมได
- มีการจัดซื้อครุภัณฑราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับ โดยนําเงินเหลือจายจากการจัดซื้อครุภัณฑ
รายการอื่นมาสมทบจาย ซึ่งสามารถทําได ทําใหตองสงเงินคืนเปนจํานวนมาก
- มีการจั ดซื้ อครุ ภัณฑที่ราคาไมเ กิน หาพันบาท นํามาเบิกจายเงิน จากหมวดคาวัส ดุ ซึ่งหลักการ
จําแนกรายจายตามงบประมาณในปงบประมาณ๒๕๕๙ ตองถือเปนรายการครุภัณฑตองเบิกจากงบลงทุน
นั้นๆไมสามารถเบิกจายจากคาวัสดุได
- มีการเบิกจายเงินคาประกันสังคมสมทบจายใหกับพนักงานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาราย
เดือน ของหนวยงาน ซึ่งถือเปนบุคคลภายนอกที่ไมสามารถเบิกจายคาประกันสังคมในสวนของนายจางได
- มี ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น ที่ ร ะเบี ย บกํ า หนดให เ บิ ก จ า ยตรงให เ จ า หนี้ ห รื อ ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เช น ค า
สาธารณูปโภครายการที่ไมตองเก็บเงินอื่นสมทบจาย การจัดซื้อจัดจางที่วงเงินตั้งแตหาพันบาทขึ้นไป โดยมี
การแยกใบสั่งซื้อสั่งจางใหวงเงินต่ํากวาหาพันบาท รวมทั้งการจางเหมาบริการโดยวิธีตกลงราคาของศูนยวิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว ซึ่งมีการจางเหมาบริการในทุกกระบวนงานทุกขั้นตอนเปนจํานวนมาก ครั้งละหลาย
หมื่นบาท แตไมเขาระบบ e-gp และจัดทํา po ในระบบ gfmis เพื่อเบิกจายเงินตรงใหผูมีสิทธิ์ แตเบิกจายเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานเพื่อจายตอ ถือเปนความเสี่ยงสําคัญ
- ใบสําคัญคูจาย ในการจัดซื้อจัดจางมีเพียงใบสงของใชเปนหลักฐานการขอเบิกเงินเทานั้น โดยไมได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ ซึ่งไมสามารถนํามาเบิกจายได
- ใบสํ า คั ญ ที่เ บิ กจ า ยเงิ น แล ว หนว ยงานไมไดเรียกใบเสร็จ รับ เงิน จากผูรับ เงิน เปน หลักฐานการ
จายเงินใหครบถวน หลักฐานการจายเงินสูญหายมีการขอสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ผูรับเงินรับรองมาใชเปน
หลักฐานการจายเงินแทน จํานวนมาก
- หลักฐานการจายเงินไมไดประทับตรา “จายเงินแลว” พรอมทั้งลงลายมือชื่อตัวบรรจง ตําแหนง
และวันเดือนป รับรองการจายเงิน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบของหนวยงานตามที่ระเบียบกําหนด และ
ปองกันมิใหนํามาเบิกซ้ําได
- ใหเจาที่หนาคนเดียวปฏิบัติดานการเงินและการบัญชีในทุกขั้นตอน โดยไมมีการแบงแยกหนาที่
ขาดการสอบทาน และไม ได มอบหมายให ผูอื่น สอบทานการปฏิบัติงาน เป น ระบบการควบคุ มไมเพีย งพอ
เหมาะสม
- เบิกคาใชจายเดินทางเกินจริง เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไมถูกตองตามขอเท็จจริงไม
เหมาะสม/ใชระยะเวลามากเกินความจําเปน ไมไดคํานึงถึงระยะเวลาในการเดินทางและการปฏิบัติงานจริง
- เบิกคาที่พักเหมาจายในการเดินทางเขารับการฝกอบรม เขารวมการจัดงาน ตางๆ ซึ่งระเบียบ
กํ าหนดให เ บิ ก ค า ที่ พัก จ า ยจริ ง ตั้ งแต ๒๐ ตุล าคม ๒๕๕๕ แตยั งเบิกเหมาจา ย เจา หนาที่ก ารเงิน ทราบ
หลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด แตไมแจงใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจสอบ
ใบสําคัญกอนเบิกจายเงินไมเครงครัด ปลอยใหมีการเบิกจายเงินไมเปนไปตามระเบียบฯกันจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
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กลุมตรวจสอบภายในไดย้ําประเด็นนี้ทุกป ๆ ละ๓ รอบ กรณีที่พักจายจริงมากกวาคาที่พักเหมาจายก็จะ
เบิกจายจริง แตถาคาที่พักจายจริงนอยกวาก็จะขอเบิกคาที่พักเหมาจาย เพราะตนไดประโยชนมากกวา บาง
หนวยงานตองมีการคืนเงินเปนจํานวนมาก นานเกินกวาจะชี้แจงวาไมทราบระเบียบฯได
- การเบิกคารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร ทั้งเบิกเกินสิทธิ์ /ต่ํากวาสิทธิ์ ไมตรวจสอบรายการ
เบิกจายใหความถูกตองเปนไปตามระเบียบ หลายรายการไมสามารถนําเบิกเพิ่มไดเนื่องจากเกินกําหนดเวลาที่
เบิกจายได ทําใหเจาหนาที่เสียสิทธิ์ที่พึงได มีบางหนวยงานตองสงเงินคืนคอนขางสูงทําใหเจาหนาทีเ่ ดือนรอน
- คาไฟฟาบานพักราชการ ขาดการควบคุมและวิเคราะหความถูกตองเหมาะสม หนวยการใชไฟฟา
บานพักหลายหลังเปน“ศูนย(๐)”ทั้งที่มีผูพักอาศัย หรือมีการจัดเก็บคาไฟฟาในอัตราต่ํากวาที่การไฟฟาเรียก
เก็บ ทําใหทางราชการตองรับภาระแทน ซึ่งมติ ครม.หามเบิกจายสาธารณูปโภคที่มิใชภารกิจของทางราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติทางบัญชี
- การบันทึกบัญชี มีรายการที่ปฏิบัติไมเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งสงผลใหการประเมินการ
ปฏิบัติทางบัญชีของกรมปศุสัตว ไมผานเกณฑประเมินของ กรมบัญชีกลาง เชน
- การรับและนําเงินสงคลังไมไดบันทึกรายการรับและนําเงินสงคลังในระบบ gfmis ภายในวันที่เกิด
รายการ ทําใหรายงานเงินคงเหลือประจําวันในระบบไมตรงกับรายงานเงินคงเหลือของสํานักงาน จํานวนเงินที่
คงเหลือจริงและไมตรงกับเอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้น
- งบทดลองประจําเดือนพบรายการบัญชีพักสินทรัพยคงคางในชองยอดยกไป ซึ่งตามหลักเกณฑ
บัญชีพักสินทรัพย(ระบุประเภท) ในงบทดลองของสวนราชการระดับหนวยเบิกจายตองไมมียอดคงคาง โดย
หนวยงานตองปรับปรุงเปนสินทรัพยรายตัว หรือเปนคาใชจาย ใหเรียบรอย
- หนวยงานไมไดจัดสงรายงานทางการเงินให สตง.ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
การจัดซื้อจัดจาง
- ขาดการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง พบการจัดซื้อบอยครั้งมาก ทําใหเปนภาระของเจาหนาที่ใน
การจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง มีเอกสารใบสําคัญคูจายการขอเบิกจายเงิน และตองบันทึกรายการควบคุม
พัสดุ หรืออื่นๆที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก จนไมมีเวลาพัฒนาตัวเองไมมีเวลาศึกษาทําความเขาใจในระเบียบที่
แกไขเปลี่ยนแปลง
- การจัดซื้อจัดจางมีความเสี่ยงสําคัญที่เขาลักษณะการแบงซื้อแบงจาง เชนการจัดซื้อครุภัณฑที่ได
งบประมาณตนป และเปนรายการพัสดุประเภทเดียวกัน หนวยงานแยกซื้อโดยวิธีการตกลงราคา หรือโดย
วิธีการสอบราคาซึ่งรวมซื้อเฉพาะบางรายการ ไมไดจัดซื้อรวมกันกรณีประเภทเดียวกัน สงผลใหวิธีการเปลี่ยน
หรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป เขาลักษณะการแบงซื้อแบงจาง ซึ่งไมสามารถกระทําได และเปน
ภาระเจาหนาที่ตองจัดซื้อหลายครั้งหลายรอบ และสวนราชการก็ไมไดประโยชนจากการแขงขันราคาที่ผูเสนอ
ราคาสามารถยื่นเสนอราคาหลายรายการไดในการจัดซื้อจัดจางครั้งเดียว ทําใหซื้อของแพงกวาที่ควรจะเปนได
- การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคา แตมีวงเงินคอนขางสูง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ สูงกวา
ราคาที่ระบุขางขวด ไมมีการจัดหาคูเทียบราคา เพื่อใหมีการแขงขันราคา รวมทั้งไมมีการตอรองราคาเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ และมีการใหคูสัญญาเปนผูจัดทํา/จัดหาคูเทียบราคาให ทําใหไมเกิดการแขงขัน
ราคาที่แทจริง สวนราชการตองซื้อพัสดุในราคาสูงเกินจริง เปนกระทําที่ไมถูกตองสวนราชการไดรับความ
เสียหาย เขาขายการทุจริต
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- การสอบราคา ไม ส งเอกสารหลักฐานไปใหผู ป ระกอบอาชีพขาย ซึ่ง ระเบีย บพัส ดุฯกําหนดให
เจาหนาที่พัสดุสงเอกสารเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูประกอบอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรไวโดย
เปดเผยในที่ทําการขอหนวยงาน มีเพียงการนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตเทานั้น ซึ่ง สตง.ใหความสําคัญกับ
ประเด็นนี้มาก
- การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางซึ่งไมใชงานกอสราง หนวยงาน
ไมไดเปดเผยกําหนดราคากลาง หรือดําเนินการไมถูกตอง เชน การจัดซื้อครุภัณฑใชราคาวงเงินงบประมาณที่
ได จัด สรรเปน ราคากลาง การระบุร ายละเอียดไมถูกตองไมครบถวน กําหนดแบบฟอรมขึ้น ใหมโ ดยไม ใช
แบบฟอร มของ ปปช. ทํา ให การเป ดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางไมถูกตองมี รายละเอียดไม
ครบถวน ไมเปนตามหลักเกณฑการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางซึ่งไมใชงาน
กอสราง ตามที่กระทรวงการคลัง และ ปปช. กําหนด สงผลใหสวนราชการจัดซื้อจัดจางในราคาสูงเกินควร
สวนราชการไดรับความเสียหาย
- ซึ่งมติ ครม. กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสรางที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ตอง
มี การกํ า หนดราคากลางและเป ดเผยราคากลางในการจัดซื้อจั ดจางเช น เดีย วกั บ งานจ า งก อสร า ง โดยให
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ดวนที่สุดที่ กค.๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่องซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของทางราชการ
- เชนราคาการจัดซื้อครุภัณฑ ใหใชราคามาตรฐานที่ สงป.กําหนด หากไมมีใหใชราคาที่เคยซื้อครั้ง
สุดทายภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ หรือใหใชราคาตลาด โดยสืบราคาจากทองตลาด รวมทั้งเว็บไซด
ตางๆเปนราคาอางอิง ทั้งนี้ใหพิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ และประโยชนตอทางราชการ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟแวร ใหใชราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเปนตน(ชื่อเดิม) หรือ ใหใชราคาตลาด โดยสืบราคาจากทองตลาด รวมทั้งเว็บไซดตางๆเปนราคา
อางอิง ทั้งนี้ใหพิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินคาและบริการ และประโยชนตอทางราชการ
- ยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา ใหใชราคาที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
หรือหากไมมีใหใชราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทายภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ หรือใหใชราคาตลาด โดยสืบ
ราคาจากทองตลาด รวมทั้งเว็บไซดตางๆเปนราคาอางอิง เปนตน
- การระบุรายละเอียดในเอกสารการเปดเผยราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ฯ ตองระบุให
ครบถูกต อง ครบถวนตามที่ ปปช.กําหนด (ตามแบบฟอรมของ ปปช.) เชน ระบุ ชื่อโครงการ /หนวยงาน
เจาของโครงการ วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร..... บาท วันที่กําหนดราคากลาง(วันที่ผูมีอํานาจอนุมัติราคา
กลาง) จํ า นวนเงิ น ราคากลาง ......บาท ถ า มี ห ลายรายการให ร ะบุ ร าคาแต ล ะรายการ /ราคาต อหน ว ย
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคามาตรฐาน สงป./ ราคาที่เคยจัดซื้อฯ/ราคาตลาดจากการสืบทราบ) ถาเปน
ราคาตลาดจากการสืบทราบ ตองระบุชื่อบริษัท/ หจก./เว็บไซต ที่สืบราคา โดยไมตองลงราคาของแตราย และ
ระบุชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลางทุกคน เปนตน (รายละเอียดตามแบบฟอรมการเปดเผยราคากลาง และ
การคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางซึ่งไมใชงานกอสราง ของ ปปช. ตามคูมือและมีการเผยแพรในเว็บไซต
ของ ปปช.)
- และโดยใหเปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อมีผล
บังคับใช “เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐)
เปนตนไป ดังนี้
“ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอ
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ไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) แตมีราคาตาม (๒)หรือ
(๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)โดยจะใชราคาใด
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
- ใบสั่งจาง หรือสัญญาจาง ติดอากรแสตมปไมครบถวนและวงเงินการจางตั้งแต สองแสนบาทขึ้นไป
ซึ่งประมวลรัษฎากรกําหนดใหชําระอากรเปนตัวเงิน(ตราสาร) แตติดอากรแสตมปแทน ทําใหไมมผี ลบังคับทาง
กฎหมายกรณีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาและจะฟองรองดําเนินคดีบังคับเอากับคูสัญญาในคดีแพงไมได
- การจัดซื้อ/จัดจางที่มีมูลคาตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป ไมไดสงสําเนาสัญญาจางให สตง. และ
กรมสรรพากร ตามที่ระเบียบกําหนด
- การจางกอสราง มีการแตงตั้งผูควบคุมงานกอสราง แตผูไดรับการแตงตั้งไมไดปฏิบัติหนาที่ ไม
ศึกษาทําความเขาใจ ไมทราบวาตองทําอยางไรบาง และเจาหนาที่พัสดุไมแนะนํา ไมมีหลักฐานการบันทึกของ
ผูค วบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับการจางไมไดใชประกอบในการตรวจรับงานจางนั้นๆ ซึ่งระเบียบพัสดุ
ฯใหผู ควบคุมงานกอสราง ต องตรวจสอบและควบคุมงานใหเ ปนไปตามรูปแบบรายการและขอกําหนดใน
สัญญา ตองจดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง ซึ่งตองระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช
และเหตุการณสภาพแวดลอมเปนรายวัน ผลการปฏิบัติงาน การหยุดงานหรือสาเหตุที่มีการหยุดงาน อยาง
นอยสองฉบับรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทุกสัปดาห เพื่อใชประกอบการตรวจรับงานจาง และมอบแก
เจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด ถือเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การกําหนดใหการจางกอสรางประกอบการตรวจรับงาน
- เงินประกันสัญญา การทําสัญญาพนักงานจางเหมาบริการรายเดือนของหนวยงาน ไมไดเรียกเก็บ
เงินประกันสัญญาใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ ดังนั้นกอนทําสัญญาตองจัดเก็บเงินประกันสัญญาใหเรียบรอย
ครบถวน และใหแนบหลักฐานสําเนาใบเสร็จรับเงินรับเงินประกันสัญญาประกอบการทําสัญญา รวมทั้งไมได
จัดทําทะเบียนควบคุมหลักประกันสัญญา เพื่อการบริหารจัดการ การคืนหลักประกันกอนครบกําหนด รวมทั้ง
พบเงินประกันสัญญาที่ครบกําหนดแลวแตคางสงคืน
- การคืนหลักประกันสัญญา หนวยงานไมไดตรวจสอบความชํารุดบกพรองและดําเนินการซอมแซม
ให เ รี ย บร อ ย ทํ า ให ส ว นราชการไม ส ามารถเรีย กรอ งความเสีย หายที่ เกิด ขึ้น ในระยะการค้ําประกัน ได ซึ่ ง
ผูรับผิดชอบตองตรวจสอบความชํารุดบกพรองอยางสม่ําเสมอ และกอนสิ้นสุดเวลาของการประกันความชํารุด
บกพรองภายใน ๑๕ วัน สําหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไมเกิน ๖ เดือน หรือ ภายใน
๓๐ วัน สําหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของหลักประกันสัญญาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป หรือดําเนินการ
มากกวาที่ระเบียบฯกําหนด โดยใหผูมีหนาที่รับผิดชอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ และรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏวามีความชํารุดบกพรอง ใหหัวหนาสวนราชการรีบแจงใหผูขายหรือ
ผูรั บ จางมาดํ า เนิ น การแกไข หรื อซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกัน ความชํารุดบกพรองตาม
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หลักประกันสัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ําประกัน(ถามี)ทราบดวย ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่พัสดุแจงกําหนดระยะเวลา
การประกันความชํารุดบกพรองตามหลักประกันสัญญาใหหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบ
พรอมกับการสงมอบพัสดุทุกครั้ง

การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ รถราชการ น้ํามันเชื้อเพลิง
- วัสดุ การจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายวัสดุไมเรียบรอย ลงบัญชีควบคุมเพียงบางรายการ พบวามี
การเบิกจายวัสดุครั้งเดียวหมด ตัดบัญชีเปนศูนย โดยยังมีวัสดุคงเหลือในมือเปนจํานวนมาก ทําใหวัสดุขาดการ
ควบคุม มีความเสี่ยงตอการสูญหาย เสียหายเกาเก็บและหมดอายุกอนเบิกใช
- ครุภณ
ั ฑ ครุภณ
ั ฑในมือไมตรงกับรายการสินทรัพยในระบบ การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑไมครบถวน
ไมบันทึกประวัติการซอมแซมตามที่ระเบียบกําหนด คณะกรรมตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปยังไมไดทําการ
ตรวจสอบอยางจริงจัง มีความเสี่ยงตอการสูญหาย เสียหาย การบริหารสินทรัพยขาดประสิทธิภาพไมคุมคา
- การโอนวั ส ดุ และครุ ภั ณฑ ทั้งจากสํานักฯใหศูน ย/ สถานี หรือ หนว ยงานอื่น ๆ แตไ มมีการโอน
รายการสินทรัพยในระบบ GFMIS ใหถูกตอง ทําใหหนวยงานผูโอนตองแบกรับภาระตนทุนสูงกวาความเปน
จริง และรายการสินทรัพยในระบบไมตรงกับรายการที่มีอยูจริง รวมทั้งไมขึ้นทะเบียนครุภัณฑ ต่ํากวาเกณฑ
- รถราชการ การใชและการควบคุมยังไมรัดกุมเพียงพอ ไมไดมีการขออนุญาตใชรถทุกครั้ง การ
บันทึกการใชรถไมครบถวน เลขไมลขาดหายเปนจํานวนมาก โดยไมสามารถชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานได
บางหนวยงานขอชดใชเงินคืนราชการจํานวนมาก ไมไดการบันทึกประวัติการซอมบํารุง ไมกําหนดเกณฑ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ติดสติ๊กเกอรแทนการประทับตราเครื่องหมายกรมปศุสัตว คูมือทะเบียนรถสูญหาย
ไมตอทะเบียน
- การสลับสับเปลี่ยนรถราชการ พบวารถราชการของดานฯที่ใชงานอยูแตไมมีรายการในทะเบียนคุม
ทรัพยสิน หรือมีทะเบียนคุมทรัพยสินแตรถไมไดใชอยูที่หนวยงาน ไมพบหลักฐานการยืม-คืนระหวางกัน จน
หนวยงานไมทราบที่มาของรถราชการที่ตนใชอยูหรือไมทราบวารถของหนวยงานตนตามทะเบียนคุมทรัพยสิน
ปจจุบันใชอยูที่ใด การบันทึกรายละเอียดรถราชการในทะเบียนคุมทรัพยสินไมถูกตอง เชน หมายเลขเครื่องยนต
หมายเลขตัวถังผิดพลาด ฯลฯ
- น้ํามันเชื้อเพลิง การบันทึกควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง ผูทําหนาที่ควบคุมดูแลสถานที่จัดเก็บ
เติมน้ํามัน และบันทึกบัญชีคุมน้ํามันฯ เปนบุคคลเดียวกัน ไมไดแบงแยกหนาที่งานออกจากกัน ไมมีผูสอบทาน
การปฏิบัติงานระหวางกัน พบน้ํามันขาดบัญชี บางหนวยงานจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมากถึงเดือนละ
๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ลิตร สูงมากเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่นที่ขนาดใกลเคียงในสังกัดเดียวกัน แตไมมีหลักฐาน
แสดงภารกิจการเบิกใชน้ํามันที่สมเหตุสมผล เชน ไมมีการบันทึกประวัติการใชงานรถราชการที่ถูกตองครบถวน
และไมมีขอมูลประวัติการเพาะปลูก ระเบียนแปลงที่ยืนยันการใชแทรกเตอรที่ชัดเจนเพียงพอ เปนตน จึงไม
สามารถยืนยันไดวาการเติมน้ํามันแทรกเตอรเปนการใชในภารกิจราชการทั้งหมด
การควบคุมดานการปศุสัตว
- การควบคุ มด า นการปศุสั ตว การจัดทําบัญ ชีห รือทะเบีย นคุมยังไมถูกตองเรีย บรอยเอกสาร
หลักฐานไมครบถวนจัดเก็บไมเรียบรอย สัตวขาดบัญชี สูญหาย สัตวตายไมดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่
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กรมฯกําหนด การรายงานสัตวตายลาชา การโอนปศุสัตวใหหนวยงานอื่นไมมีหลักฐานการสงมอบรับมอบตอ
กัน ตัดจําหนายบัญชีผิดตัว ผิดเบอร อางอิงหลักฐานไมถูกตอง
- การจําหนายสัตวไมไดดําเนินการตามระบบการจําหนายสัตวที่กําหนดไวอยางครัดเครงซึ่งตอง
จําหนายโดยคณะกรรมการจําหนายสัตว แตคนเลี้ยงสามารถจําหนายสัตวไดเองโดยไมผานคณะกรรมการฯ
และนําเงินสง จทน.การเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน มีเพียงเจาหนาที่การเงินแจงใหแนบใบขออนุมัติจําหนาย
ประกอบการออกใบเสร็จรับเงินดวยเทานั้น ทําใหมีการนําสงเงินไมครบถวน เกิดปญหาสัตวสูญหาย สัตวขาด
บัญชี เกิดการทุจริต
- สุกรมี การรายงานลูกเกิดคอนข างน อยมากเมื่อเทียบกับแมพันธุ เชนมี การรายงานลูกเกิดปละ ๒
ครอกเทานั้น และหมายเลขสุกรลูกเกิดที่รายงานเบอรไมตอเนื่อง ขามเบอร เบอรกระโดด ใหเบอรซ้ําซอนเบอร
ยอนกลับเบอรกอน แตมีการเบิกใชอาหารสูงมาก
- มีโ คเนื้ อถู กตั ดจํ าหน ายจากทะเบี ย นโดยไมพบหลั กฐานที่ ชั ดเจนจํ านวนมาก หลายกรณีมีเ พีย ง
ภาพถายสัตวตายแตไมระบุวันที่และไมเห็นเบอรหูที่ชัดเจน ไมมีผลชันสูตรจาก ศวพ. ยืนยัน
- โคนม มีการคัดลอกบัญชีใหม ทําใหมีโคนมหลายตัวขาดหายไประหวางการคัดลอก มีการขออนุมัติ
จําหนายโคตายและจําหนายลูกโคนมคอนขางสูง และพบวาจํานวนโคนมที่มีอยูในรายงานหรือทะเบียนไมตรงกับ
จํานวนตัวโคนมที่ปรากฏตามหลักฐานการเจาะเลือดของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด บางสวนเปนโคนมที่แจงตาย
หรือขายออกไปแลว
- บางหนวยงานโคนมสวนมากเปนเตานมอักเสบ เปนเรื้อรังรักษาไมหายขาดใหน้ํานมนอยมากและไม
สามารถสงน้ํานมจําหนายได และพบเห็บระบาดในโคนม ทั้งโรงเรือนและแปลงหญา คอนขางรุนแรง ผลผลิต
โคนมต่ํากวาเปาหมายมากและมีสถิ ติการตายเพิ่มสูงขึ้ น การเลี้ยงโคนมของศูนยฯ จึงเปนภาระคาใชจาย
จํานวนมาก เปนการบริหารจัดการที่ตนทุนสูง ไมคุมคา ซึ่ง สพพ.ทราบปญหาแตยังตองคงเลี้ยงไวเพื่อใหคง
เปาหมายตามตัวชี้วัด
- การดําเนิน การดานสั ตวป กมีความเสี่ย งสูง มี การปรับเปลี่ย นผูรับผิ ดชอบจากปญหาไข/ไก หาย
ขาดบั ญชี แต ยั งไม มีร ะบบการควบคุ มกํา กั บ ดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น การจัดทําบัญ ชีห รือ
ทะเบียนคุมไมเรียบรอยลงบางไมลงบาง ผลผลิตต่ํา ไขไกผลิตไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแมพันธุ รวมถึง
จํานวนไขที่เขาฟกในแตละรอบไมตรงและนอยกวายอดไขไกที่จัดเก็บได มีการบันทึกเฉลี่ยตัวเลขจํานวนไขเขา
ฟกทําใหอัตราลูกเกิดคอนขางสูง การรายงานไกตายเปนจํานวนมากซึ่งยอดจะสูงกวายอดไกตายที่คนเลี้ยง
บันทึกไว จากปญหาไขไก/ไกหาย ขาดบัญชี จึงใชวิธีตัดยอดไกตาย โดยหักกลบจากยอดลูกไกเกิด ยอดจําหนาย
สนับสนุน และไกคงเหลือ นําผลตางทั้งหมดมาบันทึกตัดยอดเปนไกตายในแตละเดือน และพบปญหาหมัดไก
คอนขางรุนแรง
- การปฏิบัติงานสวนใหญใหคนเลี้ยงสัตวดําเนินการเกือบทั้งหมด (ซึ่งเปนเพียงพนักงานราชการหรือ
พนักงานจางเหมาบริการ) หัวหนางานเลี้ยงสัตวไมไดลงไปปฏิบัติงานในฟารมหนางานจริง มีการลงไปติดตาม
การปฏิบัติงาน แตไมทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นในฟารมจริงๆ ขาดการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงาน จาก
หัวหนางานและระดับเหนือขึ้นไปอยางใกลชิด ไมมีการควบคุมใหมีการบันทึกรายการในทะเบียนหรือบัญชีคุม
ตางๆใหครบถวนตามแบบฟอรมที่กําหนดอยางเครงครัด เพื่อจะสามารถนําขอมูลใชวิเคราะหถึงขอดีขอเสีย
หรือปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได ปลอยปละละเลยจนเกิดชองโหวใหมีการทุจริตสัตวขาดบัญชี รายงาน
ลูกเกิดไมครบถว น หรือขายสั ตวเ องไมผานกระบวนการจําหนายที่ถูกตอง ขายแลวไมนําเงิน สงเจาหนาที่
การเงิน การกระทําที่ไมถูกตองหรือการทุจริต ก็ขยายตัวใหญขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการคัดสัตวและจําหนาย
สัตว และคณะกรรมตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป ไมไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบฯอยางเครงครัด
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ดวยความระมัดระวังอยางเพียงพอ และหนวยงานไมไดพิจารณาถึงประโยชนทับซอนของผูมีหนาที่รับผิดชอบ
การเลี้ยงสัตวของทางราชการกับงานสวนตัว
- จากที่กลุมตรวจสอบภายในไดเสนอแนะ ใหหัวหนางานเลี้ยงสัตวตองลงไปปฏิบัติงานในฟารม
หนางานจริง และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึ่งเปนพนักงานราชการหรือจางเหมาอยางใกลชิด ให
เป น ไปตามที่ห มอบหมาย ให บั น ทึ กรายการเคลื่อนไหวในทะเบีย นคุม/แบบฟอร มที่กําหนดขึ้น ใหถูกตอ ง
ครบถวนตามความเปนจริง ลงลายชื่อผูปฏิบัติงาน ผูสอบทาน รายงาน ผอ.ศูนยฯ เพื่อใหสามารถแกปญหาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตไดทันทวงที จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหเรียบรอย พบวาในสวนของงานสัตว
ปกหลังไดปรับปรุงการปฏิบัติงานตามที่ใหขอเสนอแนะไว จํานวนผลผลิตในทุกขั้นตอนทั้งจํานวนไขไกที่
จัดเก็บไดในแตละวัน จํานวนไขเขาฟก จํานวนลูกเกิดตามขอเท็จจริง เพิ่มขึ้นจากเดิมกวา ๓ เทาตัว หรือ
กวา ๓๐๐%
พืชอาหารสัตว
- ตนทุนในการผลิตพืชอาหารสัตวคอนขางสูงมาก ศูนยฯ/สถานีฯ จะมีการจางเหมาบริการในเกือบ
ทุกขั้นตอนของการผลิตพืชอาหารสัตวหรือการดําเนินงานอื่นในศูนยฯ การจัดจางในราคาคอนขางสูงมาก โดย
การกําหนดเงื่อนไขการจางไมชัดเจน ระบุรายละเอียดเงื่อนไขการจางที่ตองดําเนินการคอนขางเยอะมาก แตไม
มีการสํารวจเนื้องานหรืองานจางที่ตองปฏิบัติงานจริงและนํามาถอดแบบกําหนดเปนคาจางที่เหมาะสม การ
กําหนดเนื้องานบางครั้งซ้ําซอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เครื่องมืออุปกรณ รถแทรกเตอร และการเบิกใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ประมาณการจํานวนคนมากเกินความจําเปนทั้งที่บางขั้นตอนมีเครื่องมืออุปกรณทํางานเพียง
เครื่องเดียว ใชเพียงหนึ่งถึงสองคน แตประมาณจํานวนคนเฉลี่ยทํางานเพื่อคิดคาจาง หา-หกคนเทากันทุกวัน
- การดําเนินงานเกือบทั้งหมดโดยเจาหนาที่ฝายผลิตหรือผูรับผิดชอบงานนั้นๆ เจาหนาที่พัสดุมีเพียง
การดําเนินการดานเอกสารใหครบถวนตามที่ระเบียบฯเพื่อขอเบิกเงินเทานั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มี
เพียงลงชื่อในหลักฐานการตรวจรับ เพื่อประกอบการเบิกจายเงินตามที่เจาหนาที่พัสดุ หรือเจาหนาที่การเงินให
ลงชื่อเทานั้น โดยไมมีการตรวจรับพัสดุนั้นจริงๆ บางหนวยงานการจางเหมาบริการบางรายการ ผูเกี่ยวของไมมี
ใครรูใครเห็นวาการเขามาดําเนินการเมื่อไหร ไมมีการแจงการเขาทํางาน ไมมีการแจงการสงมอบงาน แตมีการ
ทําเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจายเงินเรียบรอยแลว รวมทั้งไมไดดําเนินการจัดจางในระบบ e-gp และจัดทํา po
ในระบบ gfmis ทั้งที่มีวงเงินจัดจางครั้งละหลายหมื่นบาท ถือเปนความเสี่ยงสําคัญ
- ซึ่งในการจั ดซื้ อจั ด จ า ง เจ า หน า ที่พัส ดุต องเปน ผู รับ ผิด ชอบหลักในการดํา เนิน งานทุกขั้น ตอน
กําหนดคุณลักษณะหรือเงื่อนไขการจางงานใหชัดเจน สํารวจเนื้องานหรืองานจางที่ตองปฏิบัติงานจริง รวมกัน
วิเคราะหถอดแบบงานที่จางทํากับเนื้องานที่ตองทําจริงใหชัดเจน เครื่องมืออุปกรณ จํานวนคนที่ตองปฏิบัติงาน
ในแตขั้นตอน ระยะเวลาแลวเสร็จ เพื่อกําหนดคาจางที่เหมาะสม ติดตอผูมีอาชีพโดยตรงใหมากรายเพื่อให
สามารถเปรียบเทียบราคาไดกัน ตอรองราคา ไมใชเพียงทําเอกสารหลักฐานใหครบเทานั้น และกอนทํางานผู
รับ จ างต องแจ งวั น เวลาเขาทํางาน แจงวั นเวลาการส งมอบงาน /จทน.พั ส ดุตองแจ งกรรมการตรวจรั บ ให
ดําเนินการตรวจรับจริง ใหเปนเปนไปตามเงื่อนที่กําหนด ตามกําหนดเวลา เมื่อตรวจรับรับแลวกรรมการตรวจ
รับพัสดุตองรายงานผลการตรวจรับตอผูอนุมัติตามระเบียบพัสดุ เพื่อทราบและสั่งการใหพัสดุสงเรื่องใหเบิก
จายเงิ นตอไปภายใน ๕วัน ทําการ ตามระเบีย บฯการเบิกจายเงิน ถาเกินกวาเวลาที่ กําหนดหรือสงมอบไม
ถูกตอง จะตองคิดคาปรับหรือดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ และหนวยงานควรแตงตั้งผูควบคุม
การปฏิบั ติงานจางในแตครั้ง เพื่ อควบคุมและบันทึ กการทํางาน ภาพถายก อนทํา ระหวางทํา และหลังทํา
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ประกอบการจางงาน และใหคณะกรรมตรวจรับพัสดุใชเปนขอมูลในการตรวจรับ วามีการดําเนินงานจริง และ
เปนไปตามเงื่อนไขหรือไม ตามขอเสนอแนะของ ปปช.
โครงการฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนมป ๒๕๕๙ การดําเนินกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โครงการฟารมตนแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยง
โคนมป ๒๕๕๙ กําหนดใหมีการคัดเลือกฟารมรายยอยที่มีแมโคนม ๑๐ แม ตามจํานวนฟารม เปาหมายที่
กําหนด สนับสนุนหญาเนเปยรปากชอง ๑ หมัก จํานวน ๒๕ กก./ตัว/วัน เปนเวลา ๓๐ วัน รวม ๗,๕๐๐ กก.
ตอฟารม และเกษตรกรใชอาหารขนของฟารมนาจัดสัดสวนผลิตเปนอาหาร TMR เลี้ยงโคนม
จากการตรวจสอบพบวา บางศูนยฯไมไดดําเนินการตามแผนงานโครงการ/คูมือที่สอส. กําหนดไว แต
ไดจัดทําโครงการ /กิจกรรมขึ้นใหม โดยอนุมัติกันเองภายในศูนย ฯ ในการผลิตอาหาร TMR (ประกอบดวย
วัตถุดิบ ๑๐ รายการ ครั้งละประมาณ ๑๕,๐๐๐ กก. ๔ ครั้ง (มิย.-กย ๕๙) รวมจํานวน ๖๐,๐๐๐ กก. เปนเงิน
๒๙๒,๐๙๕ บาท โดยจางผสมอาหาร TMR กก.ละ ๕ บาท (ใชเครื่องผสมอาหารของทางราชการนับวาเปน
คาจางเหมาที่สูงมาก) ครั้งละ ๑๕,๐๐๐ กก. เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ ครั้ง เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๙๒,๐๙๕ บาท สนับสนุนเกษตรกร จํานวน ๒ ราย เนื่องจากเปนการดําเนินการที่
ไม เ ป น ไปตามกิ จ กรรม/โครงการ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณป ๒๕๕๙ และศู น ย ฯ ไม ไ ด ข ออนุ มั ติ ข อ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการและการใชจายงบประมาณใหถูกตอง ตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(เชนตองขออนุมัติรัฐมนตรีตนสังกัด กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ) จึงไมสามารถเบิกจายเงินได
ใหสงเงินคืนแกสวนราชการ โดยใหหักคาหญาเนเปยรปากชอง๑ หมัก ที่ไดรับงบประมาณใหสนับสนุน
เกษตรกรไดฟารมละ ๗,๕๐๐ กก. จํานวน ๒ ฟารม รวม ๑๕,๐๐๐ กก.ๆละ๒บาท เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(ซึ่งๆไมสามารถหักคาหญาเนเปยรปากชอง๑ หมัก ที่กําหนดใหสนับสนุนฟารมเกษตรกรทั้ง ๒๕ รายตาม
เปาหมายได เนื่องจากมีการสนับสนุนจริงเพียง ๒รายเทานั้น) คงเหลือใหสงเงินคืนทั้งสิ้น ๕๖๒,๐๙๕ บาท
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