สรุปขอตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญ โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
การเบิกจายเงิน
- การจายเงิน ไมไดจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินตามระเบียบ การเบิกจายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการจายเงินของสวนราชการ จะจายไดเฉพาะการจายที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาต กําหนดใหจา ยงบประมาณรายจายประจําป เชน การจายเงิน
เปนคาใชจายในการอบรม ใหจายตามที่ระเบียบวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมกําหนดไว และในการจายเงิน
ตองไดรับอนุมัติจากผูมอี ํานาจอนุมัติกอน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๓๑-๓๓
- มีการออกคําสั่งมอบหมายบุคคลที่มีสิทธิเขาระบบ GFMIS คําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ฯ
แตอางอิงระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งไดยกเลิกไปแลว ใหแกไขคําสั่งและอางอิงระเบียบ
การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหถูกตอง
- การเบิ ก จ า ยเงิ น ยื ม งบทดลองมี ย อดเงิ น ยื ม คงเหลื อ ตรงกั บ บั ญ ชี คุ ม แต เ อกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการยืมแนบไมถูกตองครบถวน เชน ไมแนบกําหนดการฝกอบรม การรับเงินคาพาหนะไมระบุจํานวน
เงิน ใบสํ าคั ญ การจ า ยค าวิท ยากรไม เป น ไปตามระเบี ย บฯ บางรายการไมไดดําเนิน การจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ ผูจายเงินยืมไมใชผูยืม การยืมเงินเพื่อจายในการจัดซื้อจัดจาง เชนการจางเหมาจัดสถานที่ จัดทํา
ปายไวนิล ไมไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯพัสดุมีเพียงใบเสร็จรับเงินแนบประกอบการสงใชเงินยืม
เทานั้น ซึ่งการยืมเงิน ใหแนบรายละเอียดโครงการ กําหนดการหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหครบถวน
เพื่อประมาณคาใชจายยืมเงินไดถูกตอง
- คาใชจายในการจัดฝกอบรม รายการใดที่ไมไดรับการยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ
ตองดําเนิน การจัดซื้อจัดจางให ถูกตอง และใหดําเนินการวางฎีกาขอเบิกเงินตามระเบียบฯ กรณี วงเงินการ
จัดซื้อจัดจางตั้งแตหาพันบาทขึ้นไปใหจัดซื้อจัดจางในระบบ e-gp จัดทําใบสั่งซื้อสั่งจางในระบบ(PO)และขอ
เบิกเงินจายตรงใหผูมีสิทธิรับเงิน
- การฝกอบรม เมื่ออบรมแลวเสร็จไมไดรายงานผลการฝกอบรมเกษตรกร ตอหัวหนาสวนราชการ
เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบการฝกอบรม พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓ “ใหมีการประเมินผลการ
ฝกอบรมและรายงานตอหัวหนาสวนราชการที่จัดฝกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม”
- มีการนําเงินเหลือจายจากการฝกอบรมไปใชในการบริหารในสํานักงานโดยไมไดขออนุมัติจากผูมี
อํานาจ ตามหนังสือ สงป. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๒๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และระเบียบบริหาร
งบประมาณวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ๒๕ ที่กําหนด “ใหหัวหนาสวน
ราชการ ... มีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายภายใตแผนงานเดียวกัน ที่เหลือจาย
จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
....”
- ใบสําคัญคูจายไมถูกตองเรียบรอยเทาที่ควร หลักฐานใบแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน ไมระบุวันที่รับ
จายเงิน ไมไดประทับตราจายเงิน เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ลงลายชื่อไมครบ ไมระบุวันที่ การจัด
ฝกอบรมบางโครงการไมพบหนังสือขออนุมัติจัดฝกอบรม การบันทึกควบคุมคาเลาเรียนไมครบถวนมีความ
เสี่ยงตอการมาเบิกซ้ําซอนได การเบิกคารักษาพยาบาลบางรายการไมพบลายมือผูอนุมัติเบิก
- ใหดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎระเบียบๆอื่นในสวนที่เกี่ยวของโดยเครงครัด การจายเงินตองเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

ผูขายทันที แนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน ลงวันที่ ลงลายมือชื่อใหครบทั้งผูเบิกและผูอนุมัติ บันทึกทะเบียน
คาเลาเรียนบุตรใหครบถวนปองกันการเบิกซ้ําซอน เกินสิทธิ์
- การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ใหขอตามหวงเวลาที่ไปปฏิบัติราชการจริงในแตละครั้ง ไมควรขอ
อนุมัติตลอดทั้งเดือน
- หนวยงานไมควรมอบหมายใหบุคคลเพียงคนเดียวปฏิบัติหนาที่ทางการเงินและการบัญชีทุกดาน และ
เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งควรศึกษาและทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของใหชัดเจนกอนปฏิบัติหนาที่เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบและสอบทานขอมูลระหวางกัน และปองกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- มีเงินทดรองราชการจํานวน ๕,๐๐๐ บาท เก็บไวในตูนิรภั ยโดยไมไดนํามาใช จาย ซึ่งเป นภาระใหผูมี
หนาที่ที่เกี่ยวของตองตรวจสอบกํากับดูแล การบันทึกบัญชีทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไมเปนปจจุบันรูปแบบไม
เปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด กํ าชั บ เจ าหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ งาน ศึ ก ษา ทบทวนและทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๒ อยางเครงครัด กรณีที่หมดความจําเปนตองใชเงินทดรองราชการ ใหสงเงินทดรองราชการคืนคลัง
- การเขียนเช็คสั่งจายเงินหนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมเช็ค เพื่อจัดทํารายละเอียดรายการที่ขอเบิกจาย
จากคลังและเพื่อปองกันขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน ใหเจาหนาที่จัดทําทะเบียนคุมเช็คเพื่อใหผูมีอํานาจลงนาม
ไดทราบรายละเอียดของคาใชจาย และตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายเงินวาซ้ําซอนหรือไม และจํานวนเงินที่
สั่งจายถูกตองตามรายการที่ระบุและรายการเงินโอนเขาบัญชี หากไมไดจัดทําทะเบียนคุมอาจสงผลใหเกิดการจายเงิน
เกิน/ขาดบัญชี และสงผลใหการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารคลาดเคลื่อน
การรับและการนําเงินสงคลัง
- หนวยงานไมไดจัดใหมีตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐาน
และรายการที่บันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองแลวใหผูตรวจสอบ
แสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลง
ชื่อกํากับไวดวย ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๗๘ หรือผูตรวจสอบไมใชบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
- การบันทึกรับ – นําสงบางรายการไมไดบันทึกรับเงินภายในวันที่ไดรับเงิน รวมถึงการรับเงินหลังปดบัญชี
ไม ได บันทึ กการรับเงินในระบบในวันทํ าการถัดไปซึ่ งไม เป นไปตามที่ ระเบี ยบกํ าหนด ให เจ าหน าที่ ถื อปฏิ บัติตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางเครงครัด และใหบันทึก
การรับนําสงในระบบ GFMIS ภายในวันที่เกิดรายการ
การจัดซื้อจัดจาง

- รายงานขอซื้อขอจางยังไมเปนไปตามระเบียบพัสดุ ขอ๒๗ ระบุรายการไมชัดเจนครบถวน บาง
รายการอางอิงเปนการจัดซื้อจัดจาง กรณีเรงดวนซึ่งไมไดเปนการเรงดวนตามที่ระเบียบกําหนด บางรายการ
ไมไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุ มีเพียงหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาขอเบิก
- การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการตกลงราคา จะไมแนบ spec ทั้งที่เปนการจัดซื้อจัดจางครั้งละหลายแสน
บาท ทําใหไดรับพัสดุไมมีคุณภาพ
- พบอาหารสัตวในสต็อคหมดอายุกอนการเบิกใชงาน ทั้ งที่เพิ่ งจัดซื้อ เนื่องจากการจัดซื้ออาหารสัตว
หนวยงานไมไดจัดซื้อตาม spec ที่กรมกําหนด ไมแนบ spec ผูขายสงมอบอาหารสัตวเกา ใกลหมดอายุ การตรวจรับ
พัสดุเพียงนับจํานวนปริมาณน้ําหนัก สอบถามเจาหนาที่ผูเลี้ยงสัตวพบวามีการใชอาหารสัตวที่มีเชื้อรา ก็จะตักสวน
นั้นทิ้งไป ซึ่งไดแจงใหประสานงานผูขายและขอเปลี่ยนอาหารสัตวชุดใหมแทน

- การจัดซื้อจัดจาง วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท ไมไดประกาศราคากลาง
- ใบสั่งจางตองติดอากรแสตมปใหถูกตองครบถวน ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
- การจางเหมาบริการบุคลภายนอก บางรายการ หักภาษี ณ ที่จายไมถูกตอง /ไมพบใบสําคัญรับ
เงิน/ ไมพบสัญญาจาง /ไมระบุวันที่ในใบสําคัญรับเงิน/ ไมไดระทับตรารับรองการจายเงิน/ ไมมีใบตรวจรับ
พัสดุ/เอกสารการจัดซื้อจัดจางบางรายการ ไมระบุวันที่ในใบสงของ หรือบิลเงินสด ไมไดประทับตราจายเงิน
แลวในหลักฐานการจายเงิน/ไมไดรายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานาจ
- การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้ งแตหนึ่ งลานบาท ไมสงสัญญาหรือหนังสือขอตกลง ให สตง. หรือ
กรมสรรพากร ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ ดังนั้นหนวยงานที่ยังไมไดนําสง
ให ดําเนินการโดยเร็ว
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส เปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ เปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบพัสดุ ที่กําหนด ซึ่งตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ ๓๕ วรรคสาม กําหนด “ในการจัดซื้อครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาเป น กรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งกรรมการเป ด ซองสอบราคาหรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมตรวจรับพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ e - bidding กรณี มีผูยื่นเสนอราคารายเดียว หรือเสนอราคาหลาย
รายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอความเห็นวาเปนการเสนอราคาต่ํา
กวาราคากลาง และเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสมแลว โดยไมไดทําการตอรองราคา เปนการปฏิบัติไมเปนไป
ระเบี ย บแนวทางปฏิ บั ติ ในการจั ด หาพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส (Electronic Bidding: e bidding) ขอ ๓๘ “เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดพิจารณาตาม ขอ ๓๗
(๕) แลว ปรากฏวา มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว
โดยปกติ ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กสครั้งนั้น แต ถาคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป โดยไมตองยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหคณะกรรมการตอรองราคากับผูเสนอราคารายนั้น แลวเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการตอไป
- ไมมีการจัดทําหลักประกันสัญญา และพบหลักประกันสัญญาที่ครบกําหนดยังไมไดสงคืน หลาย
รายการ ซึ่งหนวยงานตองสงคืนโดยเร็ว
ดานวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
- หลายหนวยงานยังมีความเสี่ยงและมีขอคลาดเคลื่อนในการควบคุมดูแลตามระเบียบพัสดุฯกําหนด
ซึ่งสวนมากกลุมตรวจสอบภายในไดเคยใหขอสังเกตและขอเสนอแนะแลว แตการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
และขอเสนอแนะไมตอเนื่องจริงจัง บางหนวยงานปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมซึ่งยังขาดความเขาใจ
ในระเบียบพัสดุฯ หลักเกณฑและระบบการควบคุมที่เกี่ยวของ
- ครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินไมครบถวน บันทึกรายละเอียดรหัส ราคา
ที่มา คุ ณลั กษณะ สถานที่ ใช งานและรายการเปลี่ยนแปลงใดๆไมถูกตองเปนปจจุบั น สวนหนึ่งไมไดป ดรหั สที่
ตัวทรัพยสินใหชัดเจน ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑไมไดขึ้นทะเบียนทรัพยสินและบันทึกควบคุมไวใหครบถวน
- วัสดุ สวนมากบันทึกรับ-จายหมดคราวเดียวทั้งจํานวนซึ่งฝาย/แผนกที่เบิกไปทั้งจํานวนไมไดทําบัญชี
คุมยอยไวแมจะทยอยใชก็ตามจึงไมมีวัสดุคงเหลือตามบัญชี การบันทึกรายการรับ-เบิกจายไมเป นไปตามวันที่
ไดรับพัสดุและการเบิกใชงานจริงเพราะนําวัสดุจากผูขายมาใชกอนจัดซื้อ การกระทบยอดรับ-เบิกใช-คงเหลือไม
ถูกตอง ใบเบิกวัสดุไมไดระบุเหตุผลความจําเปนในการเบิกใหชัดเจน ทําใหยอดคงเหลือตามบัญชีและรายงานวัสดุ

คงเหลื อประจํ าป ไม ถู กต องตามวั สดุ ที่ เหลื อจริ งและวั สดุ ส วนหนึ่ งขาดการควบคุ ม เสี่ ยงต อการเสื่ อมสภาพ
หมดอายุและสูญหายได ทั้งนี้ หลายหนวยงานขาดการตรวจสอบวัสดุคงเหลือเพื่อกําหนดปริมาณใหเหมาะสม
ตามความตองการ ระยะเวลา สถานที่ และสถิติการใชกอนการอนุมัติจัดซื้อครั้งใหม
- พบวัสดุหลายรายการหมดอายุกอนการเบิกใชคงคางในสต็อค เชน อาหารสัตว ยาและเวชภัณฑ และ
มีวัสดุ น้ํายาฆาเชื้อที่ หน วยงานเบิ กจากสํ านั กงานปศุสัตวจังหวัดหมดอายุตั้งแตกอนการขอเบิก (ปศจ.จายให
หนวยงานฯเบิกไปทั้งที่หมดอายุแลว)
- ประวัติการซอมแซมสินทรัพย หลายหนวยงานไมไดบันทึกประวัติการซอมใหครบถวนถูกตอง ผูมี
อํานาจอนุมัติจึงไมมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณาความจําเปนเหมาะสมในการซอมแซมครั้งตอไป อีกทั้ง ทํา
ใหไมมีขอมูลประกอบการพิจารณาความชํารุดบกพรองและความเหมาะสมในการจําหนายทรัพยสิน
- การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปประจําป สวนมากรายงานการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ
พัสดุฯกําหนดแลว แตยังมีความเสี่ยงที่ทรัพยสินอาจสูญหายหรือไมสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาเพราะ
- เจาหนาที่พัสดุไมไดจัดทํารายงานสรุปรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสิ่งกอสราง คงเหลือตอน
สิ้นปงบประมาณ เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจําป ไม ได ต รวจสอบความครบถ ว นถู กต องของการบั น ทึ ก
รายการกับหลักฐานที่เกี่ยวของและกับรายงานจากระบบ GFMIS อีกทั้ง ไมไดตรวจนับตรวจสอบตัวตนของ
ทรัพ ย สิ น และวั ส ดุ คงเหลื อทุ กรายการ และเจาหน าที่ไมไดจัดทํ าสรุป รายละเอีย ดวัส ดุครุภัณ ฑ คงเหลือไว
ประกอบ
รถราชการและน้ํามันเชื้อเพลิง
- บางหนวยงานยังมีความเสี่ยงในการใชรถราชการและน้ํามันเชื้อเพลิง มีการควบคุมยังไมเครงครัด
ตามระเบียบสํานักนายก วาดวย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกรมปศุสัตววาดวย
การใชการเก็ บรักษาและการซ อมแซมบํ ารุงรถราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ กําหนด แมกลุมตรวจสอบได เคยให
ขอสังเกตและขอเสนอแนะแลวแตยังพบขอสังเกตในลักษณะเดิมเนื่องจากการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีอยางตอเนื่องและไมไดตระหนักถึงความเสี่ยง/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเทาที่ควร
- มีการจัดทําบัญชีรถราชการ แตไมครบถวนเรียบรอยทุกคัน บางคันไมระบุวันที่ไดมาของรถราชการ
/ไมพบการจัด ทํ าแบบคํ าขอใช รถ (แบบ๓) สําหรับ รถจักรยานยนต/ ไมพบการจัดทําแบบบัน ทึกการใชรถ
ราชการ (แบบ๔) /รถยนตและรถจักรยานยนต บางสวนไมไดตอทะเบียน
- การขออนุญาตใชรถ ไมรัดกุมไมเปนไปตามระเบียบฯและระบบการควบคุมภายในที่กําหนด การ
ระบุ ร ายละเอี ย ดและวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อขออนุ ญ าตใช ร ถราชการไม ชั ด เจน ผู อ นุ มั ติ ไม ได ล งนาม หลั ก ฐาน
ใบอนุญาตขอใชรถจัดเก็บไวไมครบถวน
- การบันทึกควบคุมการใชรถ ไมครบถวนตามการใชงานจริง มีเลขไมลขาดหายจํานวนมาก พบการ
ใชรถราชการในระยะทางที่เกินจริงไมสอดคลองกับภารกิจหรือสถานที่ที่ไปราชการ หรือเลขไมลไมสอดคลอง
กับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน เลขไมลตามใบแจงรายการซอมจากศูนยบริการซอมฯ ซึ่งหนวยงานไมสามารถ
ชี้แจงภารกิจราชการที่สมเหตุสมผลได
- ไมมีการกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรถราชการ และหรือไมไดวิเคราะหความ
เหมาะสมของการใชรถราชการกับการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง วาเหมาะสมตามกิจของทางราชการที่ขอการใชรถ
หรือไม

โดยเฉพาะหัวหนาหนวยงานนํารถราชการไปใช โดยไมมีการจัดทําใบขอใชรถ มีการบันทึกการใช
รถในสมุดบันทึกการใชรถเพียงกวาง ๆ ทําใหไมสามารถตรวจสอบรายละเอียดในการใชรถราชการ และการ
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ไดวาเปนการใชเพื่อกิจของทางราชการหรือไม
- ซึ่งสํานั กนายกรัฐมนตรีได มีห นั งสือซ อมความเขาใจแนวทางปฏิ บั ติ ในการใช รถราชการ ตามที่
ปปช.แจงขอสังเกต กรณีมีการนํารถสวนกลางไปใชเสมือนรถประจําตําแหนง และเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง
จากทางราชการจํานวนมาก เปนการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ โดยใหทุกสวนราชการ
ควบคุ มและกํากั บ ดู แล การใช รถราชการใหป ฏิบัติใหเป น ถูกตองตามระเบีย บ ฯอย างเครงครัด ทั้งการขอ
อนุญาตใชรถ การบันทึกการใชรถตามความเปนจริง และถูกตองตามหลักฐานการจายน้ํามันเชื้อเพลิง และตอง
เปนการใชรถเพื่อกิจของทางราชการ หรือเพื่อประโยชนของทางราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด
ขึ้น เท านั้ น กรณี นํ ารถไปใชในเรื่ องส วนตั ว หรือใชเสมื อนรถประจําตําแหนงใหล งโทษวินั ย อยางเครงครัด
(รายละเอี ยดตามที่ แนบ หนังสือสํานั กนายกรัฐมนตรี ที่ดวนมากที่ นร ๐๑๐๖/ว๔๒๗ วันที่ ๒๙ มี นาคม
๒๕๖๐ เรื่องซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรถสวนกลาง)
- ประวัติการซอมแซมรถราชการ สวนมากบันทึกไมครบถวนถูกตอง ไมไดบันทึกรายการที่ซื้อวัสดุมา
ซอมบํ ารุงเอง ไมไดบั นทึกรายละเอียดการซอม ชื่อ/ผูรับจ างซอมและไมระบุ เลขไมล เมื่อซอมซึ่งถื อเป นขอมู ล
สําคั ญในการพิ จารณาความเหมาะสมในการซอมแซมครั้งตอไป ทั้ งนี้ บางหน วยงานมี รายการซ อมเคาะพ นสี
เปลี่ยนกันชนหรือซอมแซมเนื่องจากรถยนตเกิดอุบัติเหตุ แตไมไดรายงานกรมฯและหาตัวผูรับผิดทางละเมิดตาม
ระเบียบฯกําหนด
ดานปศุสัตว
สัตวปก
- มีการบันทึกควบคุมสัตวไมครบถวนถูกตอง ไมมีบัญชีคุมคอก/เลา ไมมีบัญชีคุมไขเขาฟก/เก็บไขหรือ
บั ญ ชี คุมลู กเกิ ด บั ญ ชี คุมมี ส ภาพชํ ารุด/สู ญ หายทําใหไมมีขอมูล /หลักฐานในการยืน ยัน ผลผลิตที่ ครบถว น
เพียงพอ การรายงานยอดสัตวประจําเดือนไมถูกตองไมตรงกับรายละเอียดที่บันทึกไวในบัญชีหรือทะเบียนคุม
และขาดการสอบทานกอนการจัดสง
- บางช วงไมมี ทะเบี ยนคุมให สามารถตรวจสอบได หลายครั้ งได นํ าไข เป ดที่ จั ดเก็บไดเพื่ อรอการเขาฟ ก
บางสวนออกไป และมีการสั่งยกเลิกการเขานําไขฟก (เปดเทศ เปดไข ไขนกกระทา) ในบางชวงแลวจัดซื้อไขเปด
ทั้งหมดราคาถูกๆ(ราคาที่หนวยงานขายไขที่ไมสมบูรณ ไขเล็กไมไดขนาด ไขบุบใหเปนสวัสดิการเจาหนาที่) โดยให
มีบุคคลภายนอกมารับออกไป (ตามที่เจาหนาที่ผูเลี้ยงสัตวชี้แจง)
โค/กระบือ
-

การบั น ทึ ก ควบคุ ม การบั น ทึ ก ควบคุ ม กระบื อ หลายพั น ธุ ค ละรวมกั น เสี่ ย งต อ การบั น ทึ กตั ด
จําหนายผิดพลาดเพราะ โดยปกติมีเบอรซ้ําแตคนละพันธุตางกันแคอักษรหนาเบอรหู กรณีการเลี้ยงกระบือใน
หลายพื้นที่ แตไมไดแยกทะเบียนคุม หรือไมไดระบุสถานที่อยูไวใหชัดเจน
-

พบการรายงานกระบือตายไปยังกรมฯ ลาชามาก หลายกรณีลาชานานนับป หลังจากสัตวตายและ
หลังจากวันที่ไดรับรายงานผลการชันสูตรซากจาก ศวพ. ทั้งนี้ ยังมีกระบือสวนหนึ่งตายนานแลวแตหนวยงาน
ยังไมไดดําเนินการใหครบถวนตามระเบียบฯกําหนด โดยยังไมไดดําเนินการรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง
หรือไดรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง รายงานสัตวตาย มีภาพถายสัตวตายแบบไมเห็นเบอรหู และหลักฐาน
การชันสูตรจากปศุสัตวอําเภอแตไมมีผลชันสูตรซากจาก ศวพ. และยังไมไดรายงานกรมฯตามระเบียบฯกําหนด
-

ซึ่งกรณีสัตวตาย ตามระเบียบฯ ใหดําเนินการรายงานสัตวตายและดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง
โดยเร็ว ซึ่ง สพพ.กําหนดไว ไมเกิน ๑ เดือน ดังนั้น กรณีที่รายงานสัตวตายลาชา /ยังไมไดรายงานดังกลาว ให
หนวยงานตรวจสอบยืนยันหลักฐานการขออนุมัติจําหนาย/การรายงานกรมฯ กับสํานักฯอีกครั้ง หากพบวายัง
ไมไดดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามระเบียบฯกําหนดจริง ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการขออนุมัติ/รายงาน
กรมฯโดยดวน
-

พบการใหยืมกระบือตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตวในระดับเกษตรกรรายยอย ตั้งแต
ป ๒๕๔๔ และ ๒๕๔๙ ซึ่งปจจุบันยังเปนทรัพยสินตามทะเบียนคุมสัตว แตไมมีเจาหนาที่ทานใดยืนยันไดวาได
มีการดําเนินการโอนกระบือใหเกษตรกรตามสัญญาหรือกระบือดังกลาวยังมีชีวิตอยูหรือไม
-

สุกร
- การบันทึกขอมูลสุกรในโปรแกรม Pic Access ไมเปนปจจุบัน แมพันธุสุกรหลายตัวมีลูกเกิดนอย/
ไมมีลูกเกิดเลยแตยังคงเก็บแมสุกรไวถึง ๒-๓ ป โดยไมมีบัตรหรือการดประจําตัวแมพันธุหรือประวัติการผสม
ใหตรวจสอบ ใหเหตุผลเพียงวาชวงป ๕๘ พบสุกรภายในคอกเดียวกันเปน PRRS (แตแมสุกรดังกลาวผลเปน
ลบ) จึงงดการผสมพันธุและเมื่อทดสอบโรคผานหนวยงานไดผสมสุกรอีกหลายครั้งแตไมติดหรือเกิดสภาวะทอง
เทียมจึงตองขายแมพันธุคัดออก
- การขายสุกร คณะกรรมการจําหนายไมไดปฏิบัติหนาที่อยางครบถวน แตใหเจาหนาที่ผูเลี้ยงสุกร
เป นผูติด ตอเกษตรกร และจัดสรรจํานวนสุกรใหผูซื้อ ซึ่งผูที่มาซื้อสุกรมีรายชื่อในบัญ ชีจองเพียงสวนหนึ่ ง
เทานั้นจองไวนานถึง ๑-๒ ป แตผูซื้อกวาครึ่งไมมีชื่อในบัญชีจอง บางรายซื้อสุกรไดมากกวา ๕- ๑๐ ตัว เพราะ
หนวยงานเห็นวา เปนเกษตรกรที่มีศักยภาพพรอมจะพัฒนาเปนฟารมเครือขายได แตระยะเวลาผานไปปกวา ก็
ยังไมพบการขึ้นทะเบียนฟารมเครือขายดังกลาวแตอยางใด
-

