สรุปข้อตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สาํ คัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (กพ.๖๐ – พค.๖๑)
ข้อตรวจพบทั้งหมดเป็นรายการที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตรวจพบและข้อเสนอแนะ ไว้แล้ว มีการ
สรุปข้อตรวจพบ ความเสี่ ยงและการควบคุมที่สําคัญ ฯ ๓ ครั้ ง/ปี และอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ทุก
หน่วยงาน ตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มา
หลายครั้ ง แล้ ว แต่ พ บว่ า หน่ ว ยงานไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ํ า เสมอจริ ง จั ง เท่ า ที่ ค วร พบ
ข้อผิดพลาดเช่นเดิม
สรุปข้อตรวจพบ ความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความ
เสียหายครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (กพ.๖๑ – พค.๖๑) ดังนี้
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
 บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือยกมาค้างบัญชีสะสมนาน เนื่องจากมี

รายการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องเป็นจํานวนมาก มีเช็คหลายฉบับยังไม่ได้ขึ้นเงินและ ทั้งหมดหมดอายุแล้ว(เช็คมี
อายุ ๖ เดือน) มีการขอเบิกเงินจากคลังเงินสูงกว่าใบสําคัญ เบิกเงินซ้ํา สั่งจ่ายเช็คเกิน/ต่ํากว่าใบสําคัญ จ่ายไม่
ครบรายการ จ่ายเช็คโดยไม่ได้ขอเบิกเงินจากคลัง จ่ายเงินซ้ํา และมีเงินนําฝากธนาคารบางส่วนแต่ไม่ได้
ตรวจสอบที่มาเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง
 มี ก ารสั่ ง จ่ า ยเช็ ค ให้ กั บ เจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มิ สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น โดยหน่ ว ยงานนํ า ส่ ง เช็ ค สั่ ง จ่ า ยถึ ง ผู้ รั บ ทาง
ไปรษณีย์ และไม่ได้ตรวจสอบว่าผู้รับเช็คได้รับเช็คครบถ้วนหรือไม่ และไม่ได้ติดตามหลักฐานการจ่ายเงินแนบ
ประกอบใบสําคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วน จึงพบว่ามีเช็คตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ ที่ผู้รับเช็คยังไม่ได้นําเช็คไปขึ้นเงิน
 สาเหตุผลกระทบ เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังและไม่ได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอ ทําให้มีการ
เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องจํานวนมาก และทุกสิ้นเดือนไม่ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการเบิกจ่าย ทําให้ข้อผิดพลาดไม่ถูกตรวจพบ ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เกิดปัญหาเงินค้างบัญชี
สะสมนาน การขอเบิกเงินจากคลังสูงหรือเกินกว่าใบสําคัญคู่จ่าย ขอเบิกซ้ํา โดยไม่ตรวจสอบและนําเงินส่งคืน
คลังได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ ทําให้ไม่สามารถนํากลับมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อีก
ข้อเสนอแนะ
 เจ้าหน้าที่ ต้ องตรวจสอบความถู กต้องและจั ดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี เป็ น
ประจําทุกเดือน เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ทันที การขออนุมัติสั่งจ่ายเช็ค ให้จัดทําทะเบียนควบคุม
การจ่ายเช็คบันทึกรายการทั้งด้านรับเงินตามฎีกาขอเบิกและการทําเช็คจ่ายกระทบยอดแต่ละรายการให้
ถูกต้องตรงกัน มิให้จ่ายเงินเกิน /ต่ํา กว่าจํานวนเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 รายการที่จ่ายเช็คเกิน จ่ายซ้ํา ซึ่งทําให้เงินขาดบัญชีให้เรียกเงินคืนและนําเงินฝากธนาคาร รายการ
ที่ยังไม่ได้ทําเช็คจ่าย จ่ายไม่ครบ/จ่ายขาดให้ขออนุมัติทําเช็คสั่งจ่าย เช็คที่หมดอายุแล้วให้ประสานแจ้งผู้รับเช็ค
ให้นําหลักฐานมาขอเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่เพื่อให้สามารถขึ้นเงินได้ รายการขอเบิกเงินจากคลังสูงกว่าใบสําคัญ
เบิกซ้ําที่เป็นรายการ ปีงบประมาณปัจจุบัน ให้นําส่งคลังเป็นเงินเงินเบิกเกินส่งคืน เพื่อให้สามารถนํามาเบิกใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อีก ส่วนรายการที่เป็นปีงบประมาณอื่น และรายการเงินค้างบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่
สามารถตรวจสอบที่ได้ ให้นําส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
 การเบิกจ่ายเงินค่อนข้างล่าช้า ทําให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายเงินค่อนข้างต่ํากว่าที่ควรจะเป็น ไม่
เป็นไปตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และนโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ พบว่า
๑

การจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ คณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ แล้ ว และรายการใบสํ าคั ญขอเบิ กเงิ นอื่ นๆ
หน่วยงานวางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังค่อนข้างล่าช้ามาก ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายเงินต่ํากว่าที่ควรจะเป็น
o

มีการจัดซื้อจัดจ้างค้างเบิกจ่ายเงินเป็นจํานวนมาก ซึ่งเกือบทั้งหมดมีการรับของ และมีการ
เบิกใช้วัสดุเพื่อนําไปปฏิบัติงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp ไม่ได้จัดทําใบสั่งซื้อสั่ง
จ้าง (po) ในระบบ GFMIS และค้างส่งใบสําคัญขอเบิกจ่ายเงินจากคลัง ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออาหารสัตว์
น้ํามันเชื้อเพลิง
ข้อเสนอแนะ
 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน เอกสารหลักฐานกับรายการที่
จัดทําในระบบ e-gp ต้องสอดคล้องกันตรงกัน ตามระเบียบพัสดุปี ๒๕๖๐ หน่วยงานไม่สามารถทํารายการ
ย้อนหลังได้ และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว ให้เบิกจ่ายเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน
ห้าวันทําการ ตามนัยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๑ แต่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของส่วนราชการ ให้วางฎีกาขอเบิกจ่ายเงินในทันที รวมทั้งการขอเบิกเงินอื่นๆด้วย
o

 หลักฐานการจ่าย ใบสําคัญที่มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ไม่ได้ติดตามหลักฐานการจ่าย(ใบเสร็จรับเงิน

ของผู้รับเงิน) แนบประกอบใบสําคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วน การวางฎีกาขอเบิกเงินฝากคลังเงินประกันสัญญา แต่
ไม่มีหลักฐานใบสําคัญการจ่ายเงินคืนหลักประกันสัญญาให้ตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
 ใบสําคัญที่ได้จ่ายเงินแล้วทุกรายการ ให้แจ้งผู้รับเงินทราบและติดตามหลักฐานการจ่ายเงินมาแนบ
ใบสําคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วน กรณีที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อในใบสําคัญรับเงิน
(กปศ.๑๒) เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย รวมทั้งการวางฎีกาขอเบิกเงินฝากคลังเพื่อจ่ายคืนเงินประกันสัญญา
ต้องจัดทําหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายให้ครบทุกรายการ ให้สามารถตรวจสอบ
 เมื่อจ่ายเงินแล้วให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” รับรองการจ่ายเงิน โดยลงลายมือชื่อและ

ระบุชื่อผู้จ่ายด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ การควบคุมและป้องกันการนํามาเบิกจ่ายเงินซ้ําซ้อน
 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเบิ ก จ่ า ยไม่ ต รงกิ จ กรรม /ศู น ย์ ต้ น ทุ น กิ จ กรรม รวบรวม

ใบสําคัญตั้งเบิกในฎีกาเดียวกัน โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นภารกิจ/กิจกรรมเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งการจ้างเหมา
บริการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมแสดงผลวงเงินหนึ่งแสนบาท โดยเบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน
ไม่เป็นไปตามหลักการจําแนกรายจ่ายตามงบประมาณที่กําหนดให้ การจัดหาโปรแกรมที่มีวงเงิน เกินกว่าสอง
หมื่นบาทต้องเบิกจ่ายจากงบลงทุน
ข้อเสนอแนะ
 ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมใดต้องเบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุนกิจกรรมนั้น เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและ
จําแนกหลักฐานใบสําคัญและเบิกจ่ายเงินให้ตรงศูนย์ต้นทุนกิจกรรมนั้นๆ และการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการใดๆที่
ไม่ได้เป็นโครงการที่กรมสั่งการให้ดําเนินการ หน่วยงานต้องขออนุมัติกรมก่อนดําเนินการทุกครั้งและต้องเป็น
โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ ภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจึ ง จะเบิ ก จ่ า ยได้ โครงการลั ก ษณะจิ ต อาสา
ไม่ ส ามารถเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ และต้ อ งเบิก จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตาม
งบประมาณ ที่สํานักงบประมาณกําหนด
๒

 การจัดเก็บใบสําคัญคู่จ่ายไม่เรียบร้อยครบถ้วน ไม่พบใบสําคัญคู่จ่ายหลายฉบับ เนื่องจากการ

จัดเก็บไม่เรียบร้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากกรณีมีการโอนย้าย แต่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
เพื่อส่งมอบงานต่อกัน รวมทั้งมีการนําใบสําคัญมาเบิกซ้ํา โดยขาดการตรวจสอบและควบคุมอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
 การจ่ ายเงินทุ กรายการต้ องมีหลักฐานใบสํ าคัญคู่จ่ายให้ตรวจสอบ ผู้จ่ายเงินต้ องประทับตรา
“จ่ายเงินแล้ว”รับรองการจ่ายไว้บนหลักฐานการจ่ายทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการ
นํามาเบิกซ้ํา และต้องจัดเก็บใบสําคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามรายการขอเบิกเงินจากคลัง ภายในสิ้น
เดือนถัดไป
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 มีการนําค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของ เดือน สค.และ กย.ของปีงบประมาณก่อน จํานวนมาก มาเบิกจ่าย

จากงบประมาณ ปีปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
 ค่าน้ํามันฯเฉพาะเดือน กย. ของปีงบประมาณก่อน เท่านั้น ที่ระเบียบกําหนดให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ถ้าได้รับใบแจ้งหนี้ในปีงบประมาณปัจจุบัน ก็สามารถนํามาเบิกจ่ายจากงบประมาณปี
ปัจจุบันได้
 ส่วนค่าน้ํามันฯเดือน สค. นั้น โดยปกติค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของปีงบประมาณนั้นไปจ่าย หากมีเหตุจําเป็นไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณปีนั้นได้ ให้นํามาเบิกใน
ปีงบประมาณถัดไป ในลักษณะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี แต่ต้องไม่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่างบประมาณที่
ได้ รั บ ซึ่ ง ต้ อ งขออนุ มั ติ ก รมเบิ ก จ่ า ยในลั ก ษณะค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งเบิ ก ข้ า มปี และให้ ก องคลั ง ตรวจสอบเงิ น
งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นั้นๆมีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอ ไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกิน
กว่างบประมาณที่ได้รับ พร้อมทั้งต้องให้อธิบดีลงนามรับรองว่า ไม่ได้เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ
ที่ได้รับ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด แนบประกอบฎีกาขอเบิกเงินจากคลัง จึงจะเบิกจ่ายได้
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีการเบิกค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว รายการชุดกาแฟ แก้วน้ํา ถ้วยจาน ช้อนซ้อม มีดฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน จํานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
การเบิกค่าวัสดุต่างๆเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯต้องเบิกจ่ายตามความจําเป็น
เหมาะสม ประหยั ด และเพื่อ ประโยชน์ข องส่ ว นราชการ ให้เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้จัดทําบัญชีหรือทะเบียนควบคุมไว้ถูกต้องครบถ้วน


การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 การเบิกเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยผสมเทียม ซึ่งเบิกจ่ายเป็นประจําทุกเดือน พบว่าใน

วันที่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางนั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ขอเบิกไปทํางานอะไร ที่ไหน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือไม่ และการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายจากกิจกรรมงานวิจัย ฯ
๓

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งระเบียบกําหนดให้ต้องเบิกค่าที่พักจ่าย

จริง ทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพนักงานขับรถที่ทําหน้าที่ขับรถไปส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่หน่วยงานเบิก
ค่าที่พักในอัตราเหมาจ่าย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด
 หน่ ว ยงานจั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ เดิ น ทางไปทอดกฐิ น พระราชทาน ซึ่ ง ไม่ ส ามารถ

ดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายได้
ข้อเสนอแนะ
 การเบิ กจ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ต้ อ งเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง พรก.และระเบี ย บฯที่

กําหนด คํานึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้องาน ภารกิจ ระยะเวลา และสถานที่ไปปฏิบัติราชการจริง
ต้องระบุรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน เนื้องานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนตาม
ข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงจะสามารถเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบฯของทางราชการได้
 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีที่พักแรม ให้นับ ๒๔ ชม เป็น ๑ วัน ส่วน
ที่ไม่ถึงหรือเกิน ๒๔ ชม.ถ้านับได้เกิน ๑๒ ชม.ให้ถือเป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึงให้ตัดทิ้ง กรณีไม่มีการพักแรม หากนับ
เวลาได้ไม่ถึง ๒๔ ชม. ส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน ๑๒ ชม.ให้ถือเป็น ๑ วัน หากไม่เกิน ๑๒ ชม.แต่เกิน ๖ ชม.ขึ้น
ไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน ตามระเบียบฯกําหนด
 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือเป็นผู้จัดฝึกอบรม หรือเดินทางเข้าร่วมการจัด
งานต่างๆ กรณีจําเป็นต้องพักค้าง ผู้เดินทางหรือผู้จัดฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเบิกค่าเช่าที่พักใน
ลักษณะจ่ายจริง รวมทั้งพนักงานขับรถทั้งที่เป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อขับรถยนต์ตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไปส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและ
จําเป็นต้องพักแรมนั้น ต้องเบิกที่พักจ่ายจริง เท่านั้น
การเบิกค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ทําให้เบิกเกินสิทธิ์ เบิกไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขบ่อยครั้งให้เจ้าหน้าที่ติดตามและศึกษาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรได้ตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ไม่สามารถเบิกได้ทั้งหมดที่กระทรวงศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาต
ให้โรงเรียนจัดเก็บค่าเล่าเรียนได้ จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรแต่ละเทอมการศึกษา
ไม่ให้เบิกเกินสิทธิ์ที่กําหนดให้เบิกจ่ายได้ต่อปี ส่วนการเบิกค่ารักษาพยาบาล หน่วยงานต้องตรวจสอบรหัส
ค่าบริการสาธารณสุขที่กระทรวงการคลังกําหนดให้เบิกจ่ายได้ทุกรายการทุกครั้ง อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เบิกเกินสิทธิ์


 ค่าสาธารณูปโภค (มติ ครม. ห้ามมิให้เบิกเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการที่ไม่ใช่ภารกิจของ

ทางราชการ และ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รมต. กษ.กําหนดให้ กลุ่มตรวจสอบภายในของทุกกรม ต้อง
รายงานการควบคุมและการใช้ค่าสาธารณูปโภคเป็นประจํา ทุกไตรมาส)
 การควบคุมการใช้ไฟฟ้าบ้านพักราชการพบว่า มีบ้านพักฯบางหลังมีผู้อยู่อาศัยแต่มิเตอร์ย่อยค่า
ไฟฟ้าเป็น “ศูนย์” ทําให้ส่วนราชการต้องรับภาระค่าไฟฟ้าแทน(มิเตอร์บ้านพักฯไม่ตัดขาดจากมิเตอร์ประธาน
๔

ของหน่วยงาน) ดังนั้นต้องควบคุมและตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าบ้านพักราชการทุกหลัง ถ้าพบมิเตอร์เดินผิดปกติ
ให้ซ่อมแซมโดยด่วน และเรียกเก็บเงินจากผู้พักอาศัยสมทบจ่ายกับส่วนราชการ
 การควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลไม่เรียบร้อย และการเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ทางไกลในเรื่อง
ส่วนตัวเงินเพื่อสมทบจ่ายไม่ครบถ้วน ต้องตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ก่อนการเบิกจ่ายเงิน รายการใดที่ไม่
เกี่ยวกับภารกิจราชการผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการได้
 มีเบอร์โทรศัพท์ประจําสํานักงาน เสียใช้งานไม่ได้เป็นเวลานาน โดยผู้ให้บริการไม่ได้แก้ไขให้ใช้งาน
ได้ แต่พบว่ามีการเบิกค่าโทรศัพท์ตามที่เรียกเก็บเป็นประจําทุกเดือน(ค่าธรรมเนียมคู่สายและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์และหน่วยงานไม่ได้ทักท้วง ให้ประสานขอเงินคืนและนําเงินส่งคืนคลัง และแจ้งให้แก้ไข
โทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้ หรือถ้าหมดความจําเป็นให้แจ้งยกเลิกการใช้

ด้านการรับและการนําเงินส่งคลัง
ไม่ได้บันทึกรายการรับและนําเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ทันทีในวันที่เกิดรายการ ทําให้รายงาน
ทางการเงินในระบบไม่ตรงกับเอกสารหลักฐาน และทุกสิ้นวันไม่ได้จัดให้การตรวจสอบความถูกต้องรายการรับ
และนําเงินส่งคลังกับเอกสารหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ ตามที่ระเบียบกําหนด
 การใช้ใบเสร็จรับเงิน ศูนย์ฯไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามที่ระเบียบกําหนด การจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการขอเบิก/รับใบเสร็จเงินจากส่วนกลางกองคลัง ไม่เรียบร้อยไม่มีให้ตรวจสอบ ทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจํานวนใบเสร็จรับเงิน ได้


ข้อเสนอแนะ
ต้องบันทึกรายการรับและนําเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ภายในวันที่เกิดรายการตามที่ระเบียบกําหนด
เพื่อให้รายงานทางการเงินในระบบถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
เรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้
 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่ง กับหลักฐานและ
รายการที่บันทึกไว้ในระบบ พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เป็นหลักฐานไว้ในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ๗๘ อย่างเคร่งครัด
 ต้องจัดทําทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ว่า ได้รับใบเสร็จเงิน
เพื่อใช้ในการจัดเก็บเงินเล่มใดถึงเล่มใด และได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด ให้ใครเพื่อใช้ในการจัดเก็บเงิน เมื่อใด และ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ตามนัยของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินส่งคลังฯ ข้อ ๖๖


การรับและนําส่งเงินผลิตภัณฑ์สัตว์ พบว่ามีรายการภาษีซื้อค้างนําเงินส่งคืนคลังเงินผลิตภัณฑ์สัตว์
ตั้งแต่ กค ๕๘- มิย.๖๐ เนื่องจากขาดการตรวจสอบติดตามและกระทบยอดรายการที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
 การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าเดือนใดมีรายการภาษีซื้อด้วยให้ขออนุมัติเช็คสั่งจ่ายเพื่อนํา
เงิ น ส่ ง คลั ง เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ ไปพร้ อ มกั น การขออนุ มั ติ เ ช็ ค สั่ ง จ่ า ยในส่ ว นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ชํ า ระ
๕

กรมสรรพากร เพื่อไม่ให้มีรายการภาษีซื้อค้างบัญชีอีก และจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ
นําส่งเงินเป็นประจําทุกวัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯเท่ า ที่ ค วร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การจั ด หาโดยวิ ธี ก าร

เฉพาะเจาะจง และไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วนทุกครั้ง/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อขอจ้างส่วนมากไม่ระบุจํานวนคงเหลือ ราคาซื้อ/จ้างครั้งก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้างที่เพียงพอ
 คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุที่ได้ รับตามรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทําให้วัสดุและครุภัณฑ์บางรายการที่ได้รับไม่เป็นไปตามสเปค มีประสิทธิภาพ
การทํางาน หรือ มีอายุการใช้งานคงเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้ เช่น
- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ไม่มีหนังสือรับรองคุณภาพเพื่อยืนยันคุณสมบัติของวัสดุ lot ที่ส่ง
มอบ วัสดุที่ได้รับมอบจํานวนมาก ซึ่งสเปคกําหนดให้ “ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่พัสดุได้รับมีอายุคงเหลือ
ไม่ถึง เพียง ๖/๙ เดือนเท่านั้น และมีแนวโน้มบางส่วนจะหมดอายุก่อนเบิกใช้งาน
- มีการซื้อครุภัณฑ์ เช่นเครื่องปรับอากาศ แต่พบว่าพัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสเปคที่กําหนด
เครื่องมีประสิทธิต่ํากว่าที่กําหนด
 ศูนย์ฯมีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กรมฯ

กําหนด ทําสัญญาผูกพันกับผู้ให้เช่าถึง ๓ ปี (ตั้งแต่ ๒ ต.ค.๖๐-๑ ต.ค.๖๔) ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบสัญญาที่
กําหนดและอัตราต้นทุนต่อแผ่นค่อนข้างแพง ไม่มีการบันทึกควบคุมการใช้งานจึงมีความเสี่ยงในการใช้งานที่
ไม่ใช่ภารกิจทางราชการได้
ข้อเสนอแนะ
 การจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการแล้ว ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน การจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างโดยระบุเหตุผลความจําเป็น รหัสทรัพย์สินที่จะ
ซ่อม วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง การกําหนดและเปิดเผยราคาราคากลาง กําหนดเวลาที่จะใช้ วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ชัดเจน และต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง
และให้หลักฐานแสดงคู่เทียบราคาเพื่อคัดเลือกราคาที่เหมาะสม แนบใบเสนอราคา ใบสั่ง/สัญญาซื้อหรือจ้าง
หลักฐานการส่งมอบ หลักฐานการตรวจรับพัสดุ และหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วน
 สํ าหรั บรายละเอี ยดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะนั้ น ให้ ใ ช้ เสปคที่ ก รมกํ า หนด และที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บัน หาก
ต้องการสเปคที่เป็นอย่างอื่นให้ขออนุมัติเป็นรายกรณีไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจสอบจํานวน
และคุณสมบัติให้ถูกต้องตามสเปค แคตตาล็อก หนังสือแจ้ง Lot No. หนังสือรับรอง และเงื่อนไขตามใบสั่ง/
สัญญาซื้อหรือจ้างทุกครั้ง เช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding
 ซึ่งการตรวจรับพัสดุโดยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามสแปคที่กําหนดไว้ ทําให้ได้รับของไม่มีคุณภาพ หรือ
มาตรฐานต่ํากว่าที่กําหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องความรับผิดชอบทางละเมิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ

๖

 กรณีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้ศึกษาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่กรมปศุสัตว์ดําเนินการ เพื่อ

จัดทําให้ถูกต้อง และต้องจัดให้การจดบันทึกการใช้งานทุกครั้งเพื่อควบคุมและตรวจสอบให้การใช้งานเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและเพื่อภารกิจราชการโดยตรง
หลักประกันสัญญา
 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์หลายรายการ ซึ่งสเปคกําหนดให้ต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า๑ปี หรือการ

จัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินการจัดหามูลค่าสูง แต่หน่วยงานจัดทําเป็นหนังสือข้อตกลงแทนการทําสัญญาซื้อขาย จึง
ไม่มีหลักประกันสัญญาความชํารุดบกพร่อง เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างวางหลักประกันเพื่อรับประกันความเสียหาย
 กรณีรายการที่มีการรับหลักประกันสัญญาความชํารุดบกพร่องไว้ หน่วยงานก็ไม่ได้จัดทําทะเบียน

ควบคุมหลักประกันสัญญาไว้ ไม่ได้ตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ค้ําประกันก่อนครบกําหนด
สัญญาการค้ําประกัน เป็นการบริหารสัญญาไม่เหมาะสม ทําให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งมีเงินประกัน
สัญญาครบกําหนดการค้ําประกัน ค้างส่งคืนจํานวนมาก
ข ้อเสนอแนะ

 การจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินการจัดหามูลค่าสูง มีการกําหนดการรับประกัน

ความชํารุดบกพร่อง ศูนย์ฯควรจัดทําเป็นสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีหลักประกันสัญญาเพื่อให้ผู้ขาย/
ผู้รับจ้างรับประกันความเสียหายกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 ให้จัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาให้รัดกุมครบถ้วนทั้งการรับเป็นเงินสดและแคชเชียร์เช็ค

และหนังสือค้ําประกันสัญญา รายการเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คให้นําเงินฝากคลังให้เรียบร้อยตามระเบียบ กรณี
เป็นหนังสือค้ําประกันธนาคาร ให้ทําหนังสือลงทะเบียนพร้อมแนบสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคารสาขาผู้
ออกหนังสือค้ําประกัน ยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร
 ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการรับประกัน ศูนย์ฯ ต้องตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของครุภัณฑ์
ทุกรายการ ภายใน ๑๕ วัน ในการรับประกันไม่เกิน ๖ เดือน และ ๓๐ วัน ในการรับประกันตั้งแต่ ๑ ปี เพื่อ
แจ้งคู่สัญญาดํ าเนินการซ่ อมแซมให้เรียบร้อย และการขอถอนคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รั บผิดชอบแนบ
รายงานผลการตรวจสอบความชํารุดบกพร่อง ประกอบด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการพัสดุ
การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการพัสดุ ทั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รถราชการ
และน้ํามันเชื้อเพลิงของหลายหน่วยงานยังมีความเสี่ยง การบันทึกควบคุมดูแลยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุฯและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯที่กําหนด ขาดระบบการตรวจสอบหรือสอบทานจากหัวหน้าผู้
ควบคุมงานในระดับเหนือขึ้นไป ทําให้เกิดการเสื่อมสภาพ หมดอายุ สูญหาย จนเกิดความเสียหายต่อส่วน
ราชการตามมาได้
-

ณ สิ้นปี งบประมาณ ไม่ ไ ด้ จัดทํารายละเอียดพัส ดุคงเหลือ ทั้ ง รายการวั ส ดุค งเหลื อ รายการ
ทรัพย์สินคงเหลือ รายงานยอดสัตว์คงเหลือแต่ละชนิดที่ระบุเบอร์คงเหลือที่ชัดเจน รายงานเสบียงสัตว์และ
พันธุ์พืชอาหารสัตว์คงเหลือ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจําปีทําการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปีต่อไป
-

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึก
ควบคุม ทั้ง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานทรัพย์สินจากระบบ GFMIS ทะเบียน/บัญชีคุมสัตว์ บัญชีคมุ
-

๗

เสบียงสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ บัญชีคุมวัสดุ ประวัติการซ่อมแซม กับหลักฐานเอกสารการรับ-เบิกจ่าย/
จําหน่าย ก่อนการตรวจสอบสภาพและตัวตนทรัพย์สินคงเหลือ
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานต้องจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และบริหารพัสดุ
ที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว รวมถึง การจัดเก็บ การ
บันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามนัย พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบพัสดุฯที่กําหนด


ให้จัดทํารายละเอียดพัสดุคงเหลือ ทั้ง รายการวัสดุคงเหลือ รายการทรัพย์สินคงเหลือ รายงานยอด
สัตว์คงเหลือแต่ละชนิดที่ระบุเบอร์คงเหลือที่ชัดเจน รายงานเสบียงสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์คงเหลือ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีต้องตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกควบคุม กับหลักฐานการรับเบิกจ่าย และตรวจนับยอดคงเหลือจริง ทั้ง ทรัพย์สิน วัสดุ สัตว์ พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ เพื่อให้การรายงานผลการ
ตรวจสอบฯและการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีอาจแต่งตั้ง
มากกว่า ๓ คน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างทั่วถึง
ครุภัณฑ์์และสิง่ ปลูกสร้าง


 การบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมทรัพย์สินไม่ครบถ้วน บันทึกรายละเอียดของทรัพย์สิน

ไม่ถูกต้อง ทั้ง รหัสทรัพย์สิน ราคา วันที่ได้มา รหัสตัวเครื่อง เลขรุ่น หรือลักษณะของทรัพย์สิน ฯลฯ บาง
หน่วยงานคัดลอกทะเบียนคุมขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักฐาน/ทะเบียนคุมเดิมให้ตรวจสอบซึ่งมีความเสี่ยงทีอ่ าจ
คัดลอกมาไม่ถกู ต้องครบถ้วน แต่บางหน่วยงานได้เคยไปตรวจสอบกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลังแล้ว ทรัพย์สินหลาย
รายการบันทึกรหัสและรายละเอียดรายการไม่ถูกต้องตามรายการทรัพย์สินจากระบบ GFMIS และหลักฐาน
การขึ้นทะเบียน พบการตัดจําหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุม แต่ไม่ได้ระบุเลขที่หนังสือ/ใบเสร็จรับเงิน
ให้ชัดเจนทําให้ไม่สามารถค้นหาหลักฐานมายืนยันการจําหน่ายทรัพย์สนิ ออกจากทะเบียนได้
 การยืมทรัพย์สนิ ระหว่างหน่วยงาน ส่วนหนึ่งไม่ได้ทําหนังสือยืมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตาม

ระเบียบฯกําหนด หรือไม่ได้จัดเก็บหลักฐานการยืมไว้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย บางกรณีพบว่ามีการยืมกันไปนาน
มากแล้วแต่ไม่ได้ติดตามให้ส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าว
 จากทะเบียนคุมพบครุภัณฑ์เก่าเป็นจํานวนมาก ตกรุ่น ล้าสมัยซึ่งไม่ได้งานแล้ว ทรัพย์สนิ ส่วนหนึ่ง

มีการใช้งานน้อยมาก ไม่คุ้มค่า ไม่ได้ใช้งานเลยตั้งแต่ได้รับมา หรือไม่มคี วามต้องการใช้งานแล้ว บางส่วนชํารุด
ยังไม่ได้จําหน่าย จึงเป็นภาระของหน่วยงานในการดูแลรักษา
 ทรัพย์สินบางรายการ มีการใช้งานน้อยมาก ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้ใช้งานเลยตั้งแต่ได้รับมา อีกทั้ง การ

จัดเก็บ ทรัพย์สินที่ล้าสมัย ชํารุด หมดความจําเป็นในการใช้งานไว้ทําให้เป็นภาระในการดูแลรักษาของ
หน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานจัดเก็บไว้เรียบร้อย แต่บางหน่วยงานก็จัดเก็บไว้ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการสูญหาย
 ไม่ได้เขียนรหัสทรัพย์สินไว้ที่ตัวทรัพย์สินให้ถกู ต้องชัดเจน ทําให้เมื่อต้องการซ่อมแซมไม่สามารถ

ระบุรหัสทรัพย์สินเมื่อแจ้งซ่อมได้ และทําให้ทรัพย์สินเสี่ยงต่อการสูญหาย
 การบันทึกประวัติการซ่อมไม่ครบถ้วน การซ่อมแซมแต่ละครั้งหน่วยงานไม่ได้นําประวัติการซ่อมที่

ผ่านมานํามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาความจําเป็นเหมาะสมก่อนการอนุมัติทําให้ไม่เคร่งครัดต่อการบันทึก
ควบคุมเท่าที่ควร
๘

 การจัดเก็บหลักฐานการได้มา การขึ้นทะเบียน การจําหน่าย การยืม/ให้ยืม รวมทั้ง รายงานการ

ตรวจสอบพัสดุประจําปีไว้ไม่เรียบร้อย กระจัดกระจาย สูญหาย
ข้อเสนอแนะ
ต้องบันทึกควบคุมทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สอบทานความถูกต้องกับ
รายงานทรัพย์สินตามระบบ GFMIS กับหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกปี หากพบว่า รายการที่บันทึกไว้ใน
ระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตามหลักฐาน ให้ประสานกองคลัง เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงรายการในระบบต่อไป


ทรัพย์สินชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุ สูญหายไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้แล้วในการตรวจสอบ
ประจําปีนั้นให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาสภาพความชํารุด ความคุ้มค่าในการ
ซ่อมแซมและไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไปให้ดําเนินการจําหน่ายให้ถูกต้อง เพื่อลดภาระการดูแลรักษาของ
ศูนย์ฯ โดยดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด


การขออนุมัติซ่อมแซม (ทั้งจ้างซ่อม/ซื้อวัสดุมาซ่อม) ต้องแจ้งรหัสทรัพย์สนิ ระบุเหตุผลความ
จําเป็น รายการชํารุดบกพร่องให้ครบถ้วน และแนบประวัติการซ่อมครั้งก่อนทุกครั้งเพื่อให้ผู้มีอํานาจได้
พิจารณาความเหมาะสมจําเป็นก่อนการอนุมัติทุกครั้ง การซ่อมแซมที่มมี ูลค่าสูงให้แสดงภาพถ่ายก่อนหลัง
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบได้ว่าซ่อมแซมที่ไหน อย่างไร อาจจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลงานเพื่อบันทึก
ผลการปฏิบัติงานประจําวันของ ผู้รับจ้างเพื่อสรุปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจสอบและพิจารณา
ตรวจรับต่อไป ทั้งนี้ ต้องบันทึกประวัติการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้องเสมอ และเมื่อ
บันทึกแล้วให้หมายเหตุในใบสําคัญคู่จ่ายทุกครั้งว่า “บันทึกประวัติการซ่อมแล้ว” ก่อนการเบิกจ่ายเงินเพื่อ
ประโยชน์ในการสอบทานและป้องกันการหลงลืมบันทึก


หน่วยงานต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง หลักฐานการได้มา การจําหน่าย การโอน
การยืม-คืน รวมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทรัพย์สินทุกรายการต้องปิดรหัสประจําตัวทั้งรหัส
GFMIS และรหัสพัสดุให้ครบถ้วน
วัสดุ


 การบันทึกควบคุมวัสดุยังไม่ครบถ้วน หลายหน่วยงานบันทึกรับและเบิกจ่ายหมดไปทั้งจํานวนทํา

ให้ไม่ทราบยอดคงเหลือและสถิติการเบิกใช้ที่แท้จริง การรายงานวัสดุคงเหลือประจําปี รายงานเป็น ศูนย์ (๐)
ทั้งๆที่วัสดุจริงยังเหลืออยู่ ส่งผลให้การวางแผนการจัดซื้อคลาดเคลื่อน และวัสดุที่ไม่ได้บันทึกควบคุมไว้เสี่ยงต่อ
การสูญหาย เสื่อมสภาพ หมดอายุ
 หลายหน่วยงานได้รับวัสดุมาจากสํานัก/กองต้นสังกัด หรือจากหน่วยงานอื่นแต่ไม่มีหลักฐานการส่ง

มอบรับมอบ หรือได้รับล่าช้า ไม่ได้ระบุรายละเอียด หมายเลข LOT วันหมดอายุหรือจํานวนมากให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่ได้โอนรายการวัสดุตามระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุนด้วย
 พบวัสดุยาและเวชภัณฑ์ อาหารสัตว์ หมดอายุแล้ว หรือใกล้หมดอายุหลายหน่วยงาน เนื่องจาก

- วางแผนจัดหาไม่เหมาะสมจัดซื้อมามากเกินจําเป็นเพื่อเร่งรัดเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายเงิน
ขาดการตรวจสอบวัสดุคงเหลือทําให้กําหนดปริมาณและระยะเวลาที่จะจัดซื้อให้เหมาะสมตามความต้องการ
๙

- การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไม่ได้ตรวจสอบ
ยืนยันคุณภาพตาม Lot ที่จัดส่ง วันผลิต วันหมดอายุ ซึ่งทําให้ได้รับวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพตามสเปคที่กําหนด
หรือผลิตมานานแล้วอายุการใช้งานเหลือน้อยไม่กี่เดือน
- นโยบาย/รูปแบบกิจกรรม/โครงการเปลี่ยนแปลงไป/ความต้องการใช้น้อยลง วัสดุเหลือ
มากแต่ไม่บริหารจัดการให้เหมาะสมทําให้วัสดุหมดอายุ
- ได้รับวัสดุที่หมดอายุ/ใกล้หมดอายุแล้วมาจากหน่วยงานอื่นแต่ไม่ได้ตรวจสอบรายการ
ก่อนรับมอบ การบริหารจัดการไม่เหมาะสม ไม่ได้บันทึกบัญชีควบคุมวัสดุ ไม่ได้บันทึกวันหมดอายุไว้ในบัญชี
คุม มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้มอบหมายงานกันไว้ทําให้วัสดุยาและเวชภัณฑ์ที่คงเหลืออยู่ขาดการ
ควบคุมจนหมดอายุก่อนใช้งานได้
- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระบบที่ซื้อมาก่อน/ผลิตก่อน/หมดอายุก่อนเบิกจ่ายก่อนทําให้
หยิบใช้ของใหม่ก่อน
 ใบเบิกวัสดุไม่ได้ระบุเหตุผลความจําเป็นในการเบิกให้ชัดเจน ว่าเบิกไปใช้เพื่อการใด ซ่อมแซมอะไร

อย่างไร
 การจัดเก็บวัสดุส่วนหนึ่งไม่เรียบร้อย เสี่ยงต่อการเสียหายสูญหาย สําหรับวัสดุที่มีอายุจํากัดหรือ

เสื่อมสภาพได้ง่าย เช่น ก้อนแร่ธาตุ อาหารสัตว์ และปุ๋ย ไม่มีชั้นรองพื้นสุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายจากความชื้น
และสัตว์กัดแทะ
 การรายงานวัสดุคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามจํานวนที่เหลืออยู่จริง ทําให้การปรับปรุงรายการใน

ระบบ GFMIS และการคํานวณต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อวัสดุทุกครั้งต้องตรวจสอบวัสดุคงเหลือก่อนการจัดหาเพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เหมาะสม
กับความต้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัสดุที่คงเหลือเกินจําเป็น ต้องตรวจสอบราคาที่ซื้อครั้งก่อน หาคู่เทียบ
ราคาและต่อรองราคาทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ส่วนราชการ และไม่ว่าจะจัดหาโดยวิธีการใดต้องกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน โดยเฉพาะ ระยะเวลาการผลิตก่อนวันตรวจรับ /ระยะเวลาหมดอายุ
นับจากวันที่ตรวจรับเพื่อให้ได้วัสดุที่เป็นของใหม่ มีอายุการใช้งานนับจากวันตรวจรับคงเหลือเพียงพอที่จะใช้
งานได้ทัน


วัสดุทุกชนิดไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีการใด (ซื้อมา ผลิตขึ้น ได้รับโอนมา ได้รับสนับสนุน รับบริจาค)
ไม่ว่าจะจัดหามาโดยเงินงบประมาณใด และไม่ว่าจะจัดหามาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ต้องบันทึกควบคุมการรับและ
เบิกจ่ายไว้ทุกรายการ โดยบันทึกวัสดุแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องกันไปทุกครั้งที่ได้รับมาและเบิกใช้ไป หากงานใด
เบิกวัสดุไปคราวเดียวทั้งจํานวนและทยอยใช้ต้องบันทึกบัญชีวัสดุด้วยให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อสามารถติดตาม
รายการรับ-เบิกใช้และยอดคงเหลือจริงได้ กรณีวัสดุคงทนซึ่งไม่ใช่วัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปให้บันทึก
ควบคุมไว้ต่างหากเพื่อควบคุมให้ทราบว่าใคร/งานใดรับผิดชอบและเพื่อมิให้สูญหาย ต้องจัดทํารายงานวัสดุ
คงเหลื อประจําไตรมาส /ประจําปี ใ ห้ ถูกต้ องตามจํ านวนที่ คงเหลือจริง พร้อมทั้ ง จัดเก็บวัส ดุ ใ ห้ เรี ยบร้อย
ปลอดภัยไม่เสี่ยงกับการสูญหาย หรือเสียหาย จากสัตว์กัดแทะ อุณหภูมิ/ความชื้นที่ไม่เหมาะสม และ น้ํารั่ว
เป็นต้น


๑๐

บัญชีคุมวัสดุ ต้องบันทึกรายละเอียดชื่อวัสดุ หน่วยนับ ขนาดบรรจุ ลักษณะ วันเดือนปีที่ได้รับเบิกจ่าย วันหมดอายุ เอกสารอ้างอิง จํานวน ราคา สถานที่จัดเก็บ ฯลฯ ให้ครบถ้วน บันทึกยอดยกมา รายการ
รับวัสดุ การเบิกใช้และคงเหลือให้ถูกต้องตามจริง บัญชีคุมวัสดุให้บันทึกต่อเนื่องกันไปเพื่อให้ทราบสถิติการ
เบิกใช้และยอดคงเหลือที่ถูกต้อง และให้ระบุ lot No ไว้ในหมายเหตุแทน รายการใดได้มาก่อน/ผลิตก่อน/
หมดอายุก่อนให้เบิกใช้ไปก่อน ใบเบิกวัสดุให้ระบุเหตุผลความจําเป็นให้ชัดเจนว่าใช้เพื่อภารกิจใดงานใด ระบุ
วันที่ เลขที่ใบเบิก พร้อมทั้ง ให้ผู้ขอเบิก ผู้อนุมัติ ผู้จ่ายและผู้รับของลงนามให้ครบถ้วน


จัดเก็บหลักฐานการรับและใบเบิกตามลําดับเลขที่ให้เรียบร้อย เมื่อบันทึกบัญชีคุมวัสดุแล้วให้
ประทับข้อความ “บันทึกบัญชีคุมวัสดุแล้ว” ในหลักฐานใบสําคัญหรือหลักฐานการได้มา เช่น ใบส่งของ ใบส่ง
มอบรับมอบ ฯลฯ ทุกครั้งเพื่อป้องกันการหลงลืม และเพื่อให้เกิดระบบการสอบทานที่ดี


คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของวัสดุคงเหลือ โดย
ตรวจสอบบัญชีคุมวัสดุกับหลักฐานการรับ-เบิกจ่าย และตรวจนับวัสดุคงเหลือจริงทุกครั้งก่อนรายงาน เพื่อให้
การรายงานผลและการปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุและบัญชีวัสดุคงคลังตามระบบ GFMIS ถูกต้อง


รถราชการและน้ํามันเชื้อเพลิง
 การควบคุมการใช้รถราชการและน้ํามันเชื้อเพลิงของบางหน่วยงานยังไม่เป็นไป ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การใช้การ
เก็บรักษาและการซ่อมแซมบํารุงรักษารถราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 รถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไม่ได้ต่อทะเบียน สมุดคู่มือจดทะเบียนสูญหาย ไม่ได้พ่นตรา

เครื่องหมายกรมฯให้ครบถ้วนตามระเบียบฯกําหนด แต่ใช้การปิดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายกรมฯซึ่งสามารถลอกออก
ได้ หรือปิดสติ๊กเกอร์สารวัตรปศุสัตว์แทนเครื่องหมายกรมฯโดยไม่ได้ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ (ซึ่ง สตง.เคย
ทักท้วง) รถราชการหลายคันชํารุด เข็มเรือนไมล์ชํารุด
 การขออนุญาตใช้รถราชการและการบันทึกการใช้รถราชการไม่ครบถ้วนทุกครั้งที่ใช้ เนื่องจากการ

ควบคุมกุญแจรถราชการไม่เหมาะสม ง่ายต่อการหยิบใช้ หน่วยงานไม่ได้จัดทําแบบคําขอใช้รถ (แบบ๓) บาง
หน่วยงานใช้เป็นสมุดจองใช้รถ (เมื่อจะใช้ให้จัดทําใบขออนุญาตอีกครั้ง) แต่ไม่เขียนใบขออนุญาตให้ถูกต้อง
หรือบางครั้งเขียนจองใช้แต่ไม่ได้นําไปใช้ทําให้ไม่สามารถหาตัวผู้ใช้รถที่แท้จริงได้ หรือ บางหน่วยงานมีการขอ
อนุญาตใช้รถเฉพาะกรณีเดินทางไปราชการเท่านั้น หลายกรณีผู้ใช้ระบุสถานที่ไปปฏิบัติราชการแบบกว้างๆ
หลายแห่ง ครอบคลุมวันที่หลายวัน ไม่ระบุเลขทะเบียนรถ ไม่ระบุพื้นที่หรือภารกิจราชการที่ชัดเจน บันทึก
เหตุผลความจําเป็นในการการใช้รถเพียงย่อๆกว้างๆ เช่น ติดต่อราชการ จังหวัดใด อําเภอใดเท่านั้น ผู้อนุมัติ
ไม่ได้ลงนาม และจัดเก็บหลักฐานใบอนุญาตขอใช้รถไว้ไม่ครบถ้วน สําหรับรถจักรยานยนต์ไม่พบการจัดทําแบบ
บันทึกการใช้รถราชการ (แบบ๔)
 ไม่มีการขออนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถ จนไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดในการใช้รถ

ราชการ และการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ได้ว่าเป็นการใช้เพื่อกิจของทางราชการหรือไม่ บางหน่วยงานให้หน่วยงาน
อื่นยืมรถราชการไปแต่ไม่ได้จัดทําหนังสือยืม-คืนระหว่างกัน และไม่ได้กําชับให้หน่วยงานผู้ยืม บันทึกการใช้รถ
ราชการให้ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้เลขไมล์ใช้รถขาดหายและไม่สามารถชี้แจงการใช้รถราชการได้
๑๑

 การบันทึกควบคุมการใช้รถไม่ตรงตามการใช้งานจริง มีเลขไมล์ขาดหายจํานวนมาก ระยะทางที่ใช้

รถเกินจริง ไม่สอดคล้องกับภารกิจหรือสถานที่ที่ไปราชการ เลขไมล์ที่ระบุไม่สอดคล้องกับหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น เลขไมล์ตามใบแจ้งรายการซ่อมจากศูนย์บริการซ่อมฯ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถ ชี้แจงภารกิจ
ราชการได้
 ระบบการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หน่วยงานบางแห่งยังมีความเสี่ยงเพราะผู้ทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกบัญชีคุมและเบิกจ่ายน้ํามันทั้งหมดเป็นบุคคลคนเดียวกัน จึงขาดระบบการสอบทานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และไม่แจ้งลายมือชื่อไปยังสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทําให้ ปั๊มไม่สามารถตรวจสอบยืนยัน
ผู้สั่งจ่ายน้ํามันได้
 บางหน่วยงานจ่ายเงินเพื่อชําระค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณก่อน ของเดือน ส.ค.และ ก.ย.

จํานวนหลายแสนบาท ซึ่งกระทรวงการคลังกําหนดให้ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของเดือน ก.ย.๕๙ เท่านั้นที่สามารถ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
 มีการเติมน้ํามันรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรจํานวนมาก และมีการเติมรถแบคโฮเต็ม

เต็มถัง(๒๐๐ ลิตร)บ่อยครั้งเพื่อเปิดป่าไถป่าหลายรายการ และไม่มีบันทึกการใช้แทรกเตอร์/เครื่องจักรกล
การเกษตรที่แสดงรายละเอียดงาน จํานวนไร่ หมายเลขแปลง พื้นที่ทํางาน ฯลฯ ที่สามารถตรวจสอบยืนยัน
ความเหมาะสมในการเบิกใช้น้ํามันแต่ครั้งได้
 มีการเติมน้ํามันใส่รถอื่น/รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่

ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องต้องเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว)
 การเติ มน้ํามั นแต่ละครั้งไม่ได้ระบุหมายเลขรถราชการให้ชัดเจน ไม่มีการบันทึกควบคุ มน้ํามั น

เชื้อเพลิง การบันทึกควบคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง หลักฐานใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนเพียงต่อการ
ตรวจสอบ ไม่มีสลิปใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของชั่วคราวจากปั๊มในการเติมน้ํามันแต่ละครั้งทําให้หน่วยงานไม่
สามารถตรวจสอบยืน ยั น การเติ ม น้ํ ามั น จริง ได้ จึ งไม่ส ามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการเติ ม น้ํ ามั น
เชื้อเพลิงและการใช้รถราชการได้
 ไม่ได้กําหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันของรถแต่ละคันไว้ และไม่ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริง ทําให้หน่วยงานไม่ได้วิเคราะห์ความชํารุดบกพร่องของรถราชการ
คันนั้นๆได้
 การบันทึกประวัติการซ่อมแซมรถราชการไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ได้บันทึกรายการที่ซื้อวัสดุมาซ่อม

บํารุ งเอง ไม่ได้บันทึกชื่ อ/ผู้ รับจ้างซ่ อมและเลขไมล์เมื่ อซ่อมซึ่งถือเป็นข้อมู ล สํ าคั ญในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการซ่อมแซมครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การใช้รถราชการ ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติให้เป็นถูกต้องตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด ทั้งการขอ
อนุญาตใช้รถ การบันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง และถูกต้องตามหลักฐานการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง และต้อง
เป็นการใช้รถเพื่อภารกิจของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
กําหนดขึ้นเท่านั้น กรณีนํารถไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือใช้เสมือนรถประจําตําแหน่งให้ลงโทษวินัยอย่างเคร่งครัด


๑๒

ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ด่วนมากที่ นร ๐๑๐๖/ว๔๒๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องซ้อมความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
หน่วยงานต้องต่อทะเบียนประจําปีรถราชการทุกคันตามกําหนด กรณีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถสูญ
หายให้แจ้งความ และประสานกับสํานักงานขนส่งจังหวัดที่รถราชการจดทะเบียนไว้เพื่อขอให้ออกสมุดคู่มือจด
ทะเบียนเล่มใหม่สําหรับรถราชการที่ชํารุด ซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและหมดความจําเป็นในการใช้งานแล้ว ให้หน่วยงาน
แจ้งขอยกเลิกการใช้กับสํานักงานขนส่งจังหวัด ประเมินราคา และดําเนินการจําหน่ายตามระเบียบฯจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ถูกต้องต่อไป เพื่อลดภาระการดูแลรักษา


การควบคุมการใช้รถราชการก่อนการใช้รถราชการทุกครั้งไม่ว่าจะใช้ใน/นอกพื้นที่/ใช้ภายใน
หน่วยงานต้องทําใบขออนุญาตใช้รถก่อนใช้ทุกกรณี ระบุชื่อผู้ขับ หมายเลขรถ สถานที่ปลายทาง วัตถุประสงค์
วันเวลาไป-กลับ เหตุผลความจําเป็น/ภารกิจให้ชัดเจนแนบสําเนาใบขออนุญาตเดินทางไปราชการด้วย หาก
เปลี่ยนแปลงให้ขออนุญาตใหม่แล้วยกเลิกรายการเดิม ให้ออกเลขที่ใบขออนุญาตเรียงตามลําดับและจัดเก็บให้
เรียบร้อยไม่สูญหาย ทั้งนี้ ต้องจัดเก็บกุญแจรถไว้ทุกคันให้ปลอดภัย การนํารถไปใช้ต้องมีใบอนุญาตใช้รถมา
แสดงทุกครั้ง


การบันทึกการใช้รถราชการ ผู้ควบคุมการใช้รถต้องกํากับดูแลให้พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถทั้ง
วันเวลาเดินทางไปและกลับถึงที่ตั้ง ผู้ใช้รถ ภารกิจ สถานที่ต้นทางปลายทาง เลขไมล์เมื่อรถออกและกลับถึง
(กรณีเลขไมล์เสียให้ระบุจํานวนระยะทางแทน) จํานวนระยะทาง และชื่อพนักงานขับรถ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามจริงทุกครั้ง เติมน้ํามันเมื่อใดวันไหนให้หมายเหตุจํานวนน้ํามันที่เติมไว้ที่รายการใช้รถในวันนั้นด้วย


ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย กรณีที่มี
เหตุจําเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
ปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ในลักษณะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน
ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง


ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของปีก่อน เฉพาะเดือน ก.ย.เท่านั้นที่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี สําหรับค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงของ ส.ค.ปีก่อน จะนํามาเบิกจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบันได้ ต้องเบิกในลักษณะ ค่าใช้จ่ายค้าง
เบิกข้ามปี โดยหัวหน้าส่วนราชการได้ให้คํารับรองยอดเงินคงเหลือในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย แล้ว และ
ต้องแนบประกอบหลักฐานขอเบิก (ฎีกา) ให้ครบถ้วนเพื่อรับรองว่าหน่วยงานไม่ได้ใช้จ่ายเงินเกินไปกว่าที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งหากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของเดือน
ส.ค.ปีก่อน ไม่อาจนํามาเบิกจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบันได้


การใช้งานรถแทรกเตอร์หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ต้องมีการบันทึกควบคุมการใช้งานไว้ทุกครั้ง
โดยบั น ทึ ก วั น ที่ กิ จ กรรม จํ า นวนน้ํ า มั น จํ า นวนพื้ น ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ชื่ อ ผู้ ขั บ ฯลฯ ให้ ค รบถ้ ว นตามการ
ปฏิบัติงานจริง


หน่วยงานต้องกําหนดเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันของรถราชการ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกล
การเกษตรทุกคันเป็นประจําทุกปี เพื่อเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สภาพความ
ชํารุดบกพร่องของรถราชการเพื่อวางแผนจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ


๑๓

การซ่อมแซมรถราชการ ไม่ว่าจะจ้างซ่อมหรือซื้อวัสดุมาซ่อมเองให้บันทึกในประวัติการซ่อมไว้ทุก
ครั้ง โดยเฉพาะเลขไมล์เมื่อซ่อม เพื่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการซ่อมแซมครั้งต่อไปให้จัดเก็บสําเนา
หลักฐานรายการซ่อมจากผู้ที่รับจ้างไว้ให้ครบถ้วน พร้อมประทับข้อความ “บันทึกประวัติซ่อมแล้ว” ไว้ใน
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายด้วยเพื่อให้เกิดระบบการสอบทานการบันทึกควบคุมที่ดี ป้องกันการหลงลืม


ด้านปศุสัตว์
 การรายงานยอดสัตว์ประจําเดือน ต้องรายงานจํานวนสัตว์ที่การเกิด ตาย ขาย โอน รับโอน ของ

สัตว์ทุกประเภทที่หน่วยงานรับผิดชอบทุกเดือน และสําหรับสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ สุกร ฯลฯ ให้แนบ
รายงานรายละเอียดประกอบด้วย โดยอย่างน้อยต้องระบุเบอร์ประจําตัวสัตว์ พันธุ์ เพศ อายุ วันที่ได้มา/วันที่
เกิด วันที่ขาย/ตาย/โอน เลขที่หลักฐานอ้างอิง เป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับผิดชอบต้องรายงานสัตว์
คงเหลือทุกเดือนให้ ผอ.ศูนย์ฯ รับทราบและสอบทานความถูกต้องของรายการก่อนลงนาม
 การตรวจสอบพัสดุประจําปี ทุกสิ้นปีงบประมาณต้องจัดทํารายงานสรุปสัตว์คงเหลือทุกประเภท

ทั้ง โค สุกร สัตว์ปีก โดยแสดงจํานวนคงเหลือแต่ละพันธุ์ พร้อมรายละเอียด หมายเลขประจําตัวสัตว์ เพศ
พันธุ์ อายุ น้ําหนัก ให้ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุคงเหลือประจําปี ทําการ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องการบันทึกรายการรับ-จําหน่าย และตรวจนับยืนยันจํานวนคงเหลือ เพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีให้ถูกต้องต่อไป
 การส่งมอบงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคนเดิมและคนใหม่ ต้องให้มีการจัดทํารายงานการ

ส่งมอบงาน พร้อมทั้งทําการตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน กรณีที่จํานวนสัตว์ขาดบัญชี หรือเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการให้ถูกต้อง
เพื่อดําเนินการตามควรแก่กรณี
งานโค
 มีการคัดลอกทะเบียนคุมขึ้นใหม่ โดยไม่มีคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจสอบอีกครั้ง ทําให้มีโค

ขาดหายไปจากทะเบียน โดยหน่วยงานไม่สามารถค้นหาหลักฐานการขาย ตาย โอน มายืนยันการตัดจําหน่าย
รายการออกจากทะเบียนคุมได้
 การให้เบอร์โค เมื่อลูกโคเกิดอายุได้ ๑ เดือน จึงทําให้หน่วยงานมีอัตราลูกตายแรกเกิดน้อยมาก

อีกทั้ง ไม่มีทะเบียนคุมลูกเกิดที่ครบถ้วน ไม่มีบัญชีคุมโคประจําคอก ทําให้หน่วยงานมีความเสี่ยงสูงที่จะมีโค
ตายหรือสูญหายก่อนการบันทึกควบคุม ไม่ได้รายงานลูกสัตว์ตาย หรือ อาจมีการเลี้ยงโคนอกทะเบียนได้
 การบันทึกรายการตัดจําหน่ายโค ออกจากทะเบียนส่วนมากระบุสาเหตุการตัดจําหน่ายไว้เพียง

สั้นๆ เช่น ตายแรกเกิด ขายหรือตายเมื่อวันที่ใดเท่านั้น ไม่บันทึกเลขที่หลักฐานการอนุมัติ หรือเลขที่ใบเสร็จ
ฯและมูลค่าไว้ การจัดเก็บหลักฐานการจําหน่าย (ตาย ขาย โอน) ไม่ครบถ้วน ทําให้การค้นหาหลักฐานได้
ล่าช้า หลายรายการไม่สามารถค้นหาหลักฐานมายืนยันการจําหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียนได้
 การรายงานผลการสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง รายงานสั ต ว์ ต าย แนบภาพถ่ า ยโคตายที่ ไ ม่ เ ห็ น เบอร์

ประจําตัวสัตว์ (เบอร์ห/ู เบอร์ข้างลําตัว) ไม่มีวันที่ในภาพถ่าย กรณีการฝังทําลายซากสัตว์ตาย ไม่มีภาพถ่ายการ
ฝังซากไว้ซากที่ส่งชันสูตรเป็นเพียงอวัยวะหรือชิ้นเนื้อบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นโคตัวที่ขอ
อนุมัติจําหน่ายจริง การรายงานสัตว์ตายล่าช้า
๑๔

 บางหน่วยงานมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่หลายร้อยไร่เพื่อปล่อยโคแทะเล็มและเพื่อผลิต

หญ้าแห้ง หญ้าหมักจํานวนมากเพื่อใช้เลี้ยงโค แต่ไม่มีการบันทึกควบคุมการผลิตและผลผลิตที่ได้ทําให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถชี้แจงจํานวนหญ้าแห้งและหญ้าหมักที่ผลิตได้อย่างชัดเจนอีกทั้ง ขาดการ
บันทึกระเบียนแปลง การจัดทําแผนที่แปลงเพาะปลูกไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการบันทึกการใช้แทรกเตอร์
ข้อเสนอแนะ
ต้องจัดทําทะเบียน/บัญชีคุมสัตว์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง บัญชีคุมโคประจําคอก ทะเบียนคุม
ลูกเกิ ด ทั้ งนี้ หากจําเป็นต้องการคัดลอกทะเบียนคุม สัตว์ใหม่ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบทะเบียนคุม เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและสัตว์ที่คงเหลืออยู่จริง พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันสัตว์สูญหายและการคัดลอกสัตว์ขาดบัญชีพร้อมทั้งจัดเก็บทะเบียนคุม
เล่มเดิมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน


ให้จัดทําประวัติการรักษาและการฉีดวัคซีน ประวัติการผสมเทียมโค ให้ครบถ้วน ประวัติการรักษา
และประวัติการฉีดวัคซีนต้องระบุวันที่ เบอร์โค ชื่อชนิดและปริมาณยา และผู้ฉีด ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการจัดซื้อวัสดุยา เวชภัณฑ์ และการรายงานสัตว์ตาย และเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม


การจําหน่ายโคทั้งกรณีการขาย ตาย โอน ต้องดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ที่กําหนด บันทึกรายการในทะเบียนคุมให้ถูกต้อง จัดเก็บหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน
สามารถตรวจสอบได้


กรณีสัตว์ตายต้องรายงานสัตว์ตายและดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วตามระเบียบฯกําหนด
การรายงานต้ องแนบภาพถ่ ายสั ตว์ ตายที่ เป็นภาพสี เห็นหน้า ข้างลําตัว และซากภายใน แสดงวั นที่แ ละ
หมายเลขประจําตัวสัตว์ (เบอร์หู หรือเบอร์ข้างลําตัว) ให้ชัดเจน แนบสําเนาประวัติการรักษา รายงานผลการ
ชันสูตรซากของสัตวแพทย์ หรือของ ศวพ.พร้อมเลขที่และใบเสร็จรับเงินกรณีขายซากประกอบหลักฐานไว้ด้วย
ทุกครั้ง


กรณีขายสัตว์ ต้องจัดเก็บหลักฐาน ตั้งแต่ หลักฐานการขออนุมัติคัดโค รายการผลการจําหน่ายสัตว์
และหลักฐานการขายทั้ง ประกาศ หลักฐานการเข้าร่วมประมูล หลักฐานการจัดเก็บเงินมัดจํา การคืน การ
เสนอราคา สําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาใบนําส่งเงิน หลักฐานการขายอื่นให้ครบถ้วน
งานสุกร
 การจําหน่าย การโอน การตาย พบว่าการตัดจําหน่ายสุกรออกจากบัญชีหรือทะเบียนตาม
ใบเสร็จรับเงิน และใบขออนุมตั ิจําหน่ายมีหลายรายการมีการตัดบัญชีผิดตัวผิดเบอร์ กระบวนการจําหน่าย
สุกร การดําเนินการระหว่างคณะกรรมการจําหน่ายและเจ้าหน้าที่งานสุกร มีบางขั้นตอนที่ไม่ชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันได้
ข้อเสนอแนะ
 กระบวนการจําหน่าย หลังจากได้ยอดบัญชีคัดสัตว์เพื่อจําหน่ายจากคณะกรรมการสัตว์แล้วให้
คณะกรรมการจําหน่ายสัตว์ดําเนินการตามกระบวนการจําหน่าย โดยมีงานสุกรผู้เป็นผูช้ ่วยสนับสนุน ในการ
ขานเบอร์สุกร ชั่งน้ําหนัก รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนถ้าเกิดข้อผิดพลาด ลดความ
ขัดแย้งในหน่วยงาน และเห็นควรให้มีการชั่งน้ําหนักใหม่ต่อหน้าเกษตรกรหรือผู้ซื้อทุกครัง้ เพื่อแสดงความ
โปร่งใสในการจําหน่ายและป้องกันการร้องเรียนหรือเข้าใจผิด


๑๕

 การตัดจําหน่ายสุกรออกจากบัญชีหรือทะเบียน ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

ตรงตัวตรงหมายเลขเบอร์สุกร และจัดให้มกี ารสอบทานความถูกต้องของรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมกับ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
งานสัตว์ปีก
 การจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เรียบร้อยครบถ้วน
และ มีไก่ประดู่หางดําและไก่งวงขาดบัญชี เป็นจํานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
 ผอ.ศูนย์ฯต้องควบคุมกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯและแนวทางที่กรมปศุสัตว์
กําหนดและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายการควบคุมพร้อมจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
สามารถ ตรวจสอบได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติและการบันทึกรายการในทะเบียนคุม กับเอกสาร
หลักฐาน โดยให้แต่ ละงานงานโค และงานสัตว์ปีก สลับการสอบทาน และผอ.ศูนย์ฯต้องให้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบรายงานสัตว์ ประจําเดือน เพื่อสุ่มสอบทานความถูกต้อง สร้างระบบการควบคุมที่ดีลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่สามารถสลับสับเปลี่ยนการปฏิบัติงานได้
 หัวหน้างานสัตว์ปีกต้องกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ให้บันทึก
ทะเบียนคุมต่างๆที่กําหนดขึ้นให้ครบถ้วน บันทึกรายการเคลื่อนไหวสัตว์ปีกเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ทั้ง
บัญชี โรงเรือน เพื่อบันทึกพ่อแม่พันธุ์รวมถึงการเก็บไข่รายวันของแต่ละโรงเรือน,บัญชีคุมการผลิตไข่รายวัน
เพื่อบันทึก การเก็บไข่ทุกรวมทุกโรงเรือนในแต่ละวัน, บัญชีคุมไข่เข้าฟัก,บัญชีคุมยอดสัตว์(บัญชีอนุบาล)และ
อื่นๆ รวมถึงต้อง บันทึกการรับสัตว์ปีก การเกิด การจําหน่าย การตาย การส่งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้
ครบถ้วนตามความเป็น จริงพร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานสัตว์ปีกลงชื่อควบคุมและให้
ตรวจสอบความถูกต้องของยอด สัตว์ในแต่ละเดือนเป็นประจําก่อนจะรายงานยอดสัตว์ประจําเดือน พร้อมทั้ง
จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมี
ความรัดกุมเหมาะสม สามารถสอบทานการ ปฏิบัติงานได้
 ศูนย์ฯต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการผลิตไข่กับแม่พันธุ์อัตราการฟักไข่ และอัตราการสูญเสีย
(ไข่บุบ ไข่แตก ไข่คัดออกและสัตว์ตาย) เป็นประจําทุกวัน เพื่อกํากับให้มีการบันทึกจํานวนไข่ที่ผลิตได้ในแต่ละ
วัน ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงสามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ทันท่วงทีและเป็นการกํากับดูแล
การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วย
 กรณีสัตว์ตาย หากมีสัตว์ตายมากหรือตายผิดปกติให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ปีกรีบรายงานให้หัวหน้า
งาน สัตว์ปีกหรือผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
 คณะกรรมการจําหน่าย ต้องวางระบบการจําหน่ายและตรวจสอบความถูกต้องของรายการยอด
สัตว์
และจํานวนไข่เป็ด หรืออื่นๆ คงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนคุม และดําเนินการจําหน่าย ออก
ใบเสร็จรับเงินและ นําเงินส่งคลังให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด เพื่อมิให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย
 ให้ศูนย์ฯส่งเงินชดใช้คื นแก่ทางราชการ และนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แ ผ่นดิน และส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องรายงานให้กรมฯทราบต่อไป
การเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในโครงการวิจัยต่างๆ

๑๖

 กรณีสัตว์ใหญ่ (โค กระบือ) เมื่อมีลูกเกิดไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้เบอร์หู และบันทึกควบคุมลูกเกิด

ใหม่ในทันทีแต่รอเวลานานกว่า ๖ เดือน การบันทึกควบคุมเป็นเพียงบันทึกจํานวน รับ-ตาย-จําหน่าย-โอน
เท่านั้น กรณีสัตว์เล็ก เช่น สัตว์ปีก หลายกรณีพบหลักฐานการจําหน่าย (ขาย/ให้สนับสนุน) ไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ลูกสัตว์ที่เกิดมาถือเป็นพัสดุประเภทหนึ่งต้องบันทึกควบคุมทันที
โดย เมื่อมีลูกสัตว์เกิดหน่วยงานต้องให้เบอร์ประจําตัวและติดเบอร์หูทันที และต้องจัดทําทะเบียนคุมสัตว์ใน
สมุดเพื่อความคงทนแข็งแรงโดยบันทึกควบคุมโครายตัวให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งเบอร์หู วันเกิด/วันที่ได้มา เพศ
พันธุ์ เบอร์พ่อแม่พันธุ์ วิธีการได้มา เลขที่หนังสืออ้างอิงการได้มา (กรณีโอน) และอ้างอิงการจําหน่ายสัตว์
เป็นต้น


การจํ า หน่ า ยสั ต ว์ อ อกจากทะเบี ย น ทั้ ง กรณี ข าย ตาย โอน ต้ อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บฯ
กําหนดให้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย ต้องบันทึกรายการตัดจําหน่ายในทะเบียนคุมสัตว์และบันทึกเลขที่
หนังสืออนุมัติจําหน่าย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน พร้อมวันที่ไว้ในรายการนั้นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้ง
จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานอื่นขอ
สนับสนุนต้องให้หน่วยงานดังกล่าวทําหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการตน ถึงหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ถูกต้อง


การผลิตพืชอาหารสัตว์
 การบั น ทึ ก ระเบี ย นแปลงผลิ ต ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก ระเบี ย นแปลงให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ตามการ

ปฏิบัติงานจริง รายละเอียดการผลิตและผลผลิตที่บันทึกไว้จึงไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการเพาะปลูกที่
ถูกต้องในปีนั้นๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ
 การบันทึกควบคุมผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ทั้ง เสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง หญ้าสด) พันธุ์พืชอาหารสัตว์

(ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์) ในบัญชีคุม กปศ.๔ว. และในโปรแกรม Farmer ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
หลักฐานการเบิกจ่ายส่วนมากมีเพียงหนังสือขอสนับสนุนแนบไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่แนบหนังสือส่งมอบรับมอบ
หรือ ไม่มีการลงนามรับมอบเพื่อยืนยันได้ว่ามีการส่งมอบจริงเมื่อไหร่ เท่าใด
 มีการจ่ายพืชอาหารสัตว์ทุกรายเท่าๆกันตามอัตราที่กรมฯกําหนด (หญ้าสดให้เกษตรกรรายละ

๕๐๐ กก. ท่อนพันธุ์รายละ ๕๐๐ กก./หรือการจ่ายกล้าพันธ์ ที่จ้างเพาะชําไว้) แต่ไม่ได้พิจารณาตามความ
จําเป็นเหมาะสมของจํานวนสัตว์ที่เกษตรเลี้ยง หรือจํานวนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละราย อีกทั้ง
เกษตรกรส่วนมากได้รับ ทั้งกล้าพันธุ์และท่อนพันธุ์พร้อมกัน ซึ่งหน่วยงาน/สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ต้อง
พิจารณาว่าสามารถแจกจ่าย หรือสนับสนุนให้ได้หรือไม่ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) การโอน
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งสามารถให้ หรือโอนได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ตาม
มาตรา ๔๗(๓)แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น
 กรณี ห ญ้ า แห้ ง เมื่ อวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลผลิ ตหญ้ า แห้ ง กั บ การเบิ ก ใช้ เชื อ กมั ด หญ้ า พบว่ า

หน่วยงานสามารถผลิตหญ้าแห้งอัดฟ่อนได้น้อยลง หรือได้น้อยกว่าที่ควรจะอัดได้ หน่วยงานจึงต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของการรายงานผลผลิต สภาพเครื่องอัดหญ้าและคุณภาพเชือกเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
 มีการจ้างขนหญ้าแห้งหลายครั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักฐานการเติมน้ํามันรถแทรกเตอร์ พบว่า

บางช่วงมีการเติมน้ํามันแทรกเตอร์ในการ ตัด อัดหญ้าแห้ง หลังช่วงเวลาการจ้างขนหญ้าแห้ง (จ้างขนหญ้า
๑๗

ก่อนตัดอัดหญ้า) หรือมีการตัดอัดหญ้าแห้งแต่ไม่มีการรายงานผลผลิต ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการก่อน
การทํางานแล้วเสร็จไม่สามารถทําได้เพราะตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯกําหนดให้ การขอเบิกเงินทุกกรณีให้
ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนําเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกําหนด นั่นคือต้องทํางานแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้
 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯและระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่า

ด้วย การแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เมื่อมีเจ้าหน้าที่โยกย้าย/ลาออก ไม่มี
การมอบหมายงานหรือสอนงานทําให้เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดระบบการสอบทานงาน ทําให้การบันทึกควบคุม
ทางบัญชี การจัดเก็บหลักฐาน และการเบิกจ่ายเสบียงสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ต้องจัดทําระเบียนแปลงให้ครบถ้วนทุกแปลง บันทึกตามปีการเพาะปลูกให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
การดําเนินการ ต้องระบุจํานวนปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใช้แต่ละแปลง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
และผลผลิตที่ได้ให้ครบถ้วนตามการเพาะปลูกที่เกิดขึ้นจริง และผลผลิตควรให้ Lot no กํากับไว้ด้วยเพื่อให้
สามารถแสดงประสิทธิภาพในการผลิตของแปลงนั้นๆได้อย่างถูกต้อง


การเบิกใช้วัสดุเพื่อการผลิตทุกครั้ง ต้องระบุวัตถุประสงค์การใช้ แปลงผลิต ปริมาณให้ชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติของผู้ควบคุมดูแล และเพื่อการบันทึกประวัติการเพาะปลูก/ระเบียนแปลงได้
อย่างถูกต้อง


ต้องบันทึกควบคุมผลผลิตต่างๆทั้งเสบียงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ หน่อพันธุ์ ให้ครบถ้วน บันทึก
รายการรับ-เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามรายการที่รับและเบิกจ่ายจริง ต้องบันทึกแยกชนิดพันธุ์และชั้นพันธุ์ให้ชัดเจน
ทังนี้ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการในโปรแกรม Farmer และในบัญชีคุม กปศ.๔ว
กับหลักฐานการรับและเบิกจ่ายทุกเดือนก่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานผล IR ประจําเดือน
การรายงานผล IR ประจําเดือนต้องคํานึงถึงความเป็นจริงของผลงานที่เกิดขึ้นด้วย


การเบิกจ่ายทุกกรณี ทั้ง เสบียงสัตว์ เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ หน่อพันธุ์ ต้องมีหลักฐานการเบิกจ่าย
โดยต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯและระเบียบกรมปศุสัตว์กําหนด ต้องจัดเก็บหลักฐานและรายละเอียดการ
เบิกจ่าย รวมทั้ง สําเนาบัตรประชาชนของเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนของเกษตรกร ไว้ครบถ้วนมิให้เอกสารสูญ
หาย ทั้งนี้ หากเบิกไปเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น เพื่อจัดนิทรรศการที่ไหน
อย่างไร โดยกําหนดปริมาณตามสภาพรูปแบบนิทรรศการไม่มากเกินจําเป็น หรือการเบิกจ่ายเพื่อการเพาะปลูก
ของศูนย์ฯให้ระบุหมายเลขแปลง พื้นที่และปริมาณให้ชัดเจน


การขอรับการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ต้องให้เกษตรกรระบุปริมาณสัตว์ พื้นที่
เพาะปลูก และวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนไว้ในแบบคําขอทุกครั้ง และหน่วยงานต้องพิจารณา
อนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสมกับปริมาณสัตว์ พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
กําหนด หากให้การสนับสนุนในปริมาณมากเกินกว่าอํานาจที่ ผอ.ศูนย์ฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยผลิต ต้องขอ
อนุมัติ ผอ.สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ทุกครั้งที่มีเกษตรกรมาขอรับการสนับสนุนควรตรวจสอบประวัติการขอรับ
ครั้งก่อนด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรขอซ้ํา ขอรับไปมากเกินจนเกิดความเสี่ยงต่อการนําไปจําหน่ายต่อได้


๑๘

