สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ความเสี่ยง และการควบคุมที่สาคัญ
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต/ความเสียหาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ด้านการรับและการนาเงินส่งคลัง


การปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการนาเงินส่งคลัง ยังไม่เป็นไปกฎระเบียบที่กาหนด เจ้าหน้าที่คน
เดียวปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ทั้งออกใบเสร็จรับเงิน นาเงินฝากธนาคารเพื่อส่งคลัง บันทึกรายการในระบบ GFMIS
และ ศูนย์ฯไม่ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของการรับและการนาส่งเงินกับเอกสารหลักฐาน และ รายการที่บันทึก
ไว้ในระบบ ทาให้ขาดการตรวจสอบ/สอบทานความถูกต้อง ส่งผลให้มีการนาเงินส่งคลังไม่ครบถ้วน เงินขาดบัญชี
 ใบเสร็จรับเงิน หน่วยงานไม่ได้จัดทาทะเบียนควบคุมการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บเหลักฐาน
การเบิกจ่ายไม่เรียบร้อย ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของจานวนใบเสร็จรับเงินที่เบิกใช้ในการ
รับชาระเงินได้
 มีการแก้ไขจานวนเงินในสาเนาใบเสร็จรับเงิน ด้วยปากกาหมึกสด หรือ/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่
แนบจัดเก็บชุดใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับสีขาว สีชม สีฟ้าหรือสีน้าตาล ติดเล่มใบเสร็จรับเงินไว้ ส่วนใหญ่ขาดฉบับสี
ขาวที่ให้ผู้ชาระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งถ้าไม่สามารถเรียกคืนใบเสร็จรับเงินฉบับสีขาวมาแนบประกอบการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ ถือว่าไม่ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น แต่เป็นการยกเลิกเพื่อไม่ต้องนาเงินส่งคลัง
เท่านั้น หน่วยงานต้องนาเงินส่งคลังทั้งหมด
ดังนั้น
 การมอบหมายหน้ า ที่ ก ารปฏิ บั ติ งาน ต้ อ งไม่ ให้ ใครคนใดคนหนึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในทุ ก ขั้ น ตอน และ
หน่วยงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปัจจุบัน เป็น พ.ศ. ๒๕๖๒) ในหมวด ว่าด้วย
การการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง และฝากคลัง ของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด
 ในการจัดเก็บหรือรับชาระเงิน ให้ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพ์

รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
และให้บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน
 การรับเงินให้ รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิ บัติที่ กระทรวงการคลั ง

ก าหนด เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี เหตุ ขั ด ข้ อ งหรื อ มี ค วามจ าเป็ น เร่ งด่ ว นซึ่ งไม่ ส ามารถรั บ ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ได้ ให้รับเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ที่กระทรวงการคลังกาหนด
 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บ

และนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชาระเงินจาก
ระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Payment) ที่ ได้ รับ ในวัน นั้ น ทุ ก ฉบั บ ไว้ในส าเนาใบเสร็จรับ เงิน หรือรายงานซึ่ งเป็ น
หลักฐานการรับชาระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย และ ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
 ใบเสร็จรับเงิน ให้ส่วนราชการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อ ให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้

เบิกใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานใดเป็นจานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ใดไปดาเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไป
ดาเนินการจัดเก็บเงินและรายงานให้ผู้อานวยการกองคลัง ทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป

-๒ ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินหรือชื่อผู้ชาระเงินในใบเสร็จรับเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด

ลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ ทั้งจานวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีด
ฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ แล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติด
ไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง


สตง. เข้าทาการการดาเนินงานโครงการฯ ของ ปศจ. พบว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ใน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ของจนท.และเกษตรกร เป็นค่าอาหาร เช้า กลางวัน เย็นและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท แต่พบว่าไม่ได้มีการเดินทางจริง แต่มีการลงลายมือชื่อเบิกค่าใช้จ่ายฯ โดยให้ส่งเงินคืน
และให้ดาเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดชอบความควรแก่กรณี


การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกิ จ กรรม/โครงการ นั้ น ๆโดยไม่ ข อโอนเปลี่ ย น
งบประมาณให้ถูกต้อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบและติดตาม
การดาเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล พบว่ามีการนาเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ไปจ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น หรือนาไปจ่ายเพื่อการอื่น ซึ่งไม่สามารถดาเนินการได้


การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พบว่ามีหลายฎีกาขอเบิกที่ไม่มีใบสาคัญคู่จ่ายให้ตรวจสอบ



มีรายการที่วางฎีกาขอเบิกเงิน(ขบ.๐๒)สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงาน และถอน
เงินสดในนามเจ้าหน้าที่การเงินมาเพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ แต่ไม่พบหลักฐานการจ่ายซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินของผู้รับเงิน/
ผู้ประกอบการ ให้ตรวจสอบ


การจัดทาทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินประจางวดส่วนจังหวัด ทะเบียนคุมฎีกาขอ
เบิก ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ไม่ถูกต้องเรียบร้อย บันทึกรายการไม่ครบถ้วน บันทึกข้ามรายการ มีการขีดฆ่าแก้ไข
ยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายการเป็นจานวนมาก รายการฎีกาขอเบิกและจานวนเงินที่ขอเบิก ไม่ตรงกับรายงานสรุป
รายการเบิกเงินเงินจากคลังในระบบ ซึ่งพบว่า มีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เบิกซ้าเบิกเกินใบสาคัญฯ เบิกโดยไม่มี
ใบสาคัญ เป็นจานวนมาก เป็นความเสี่ ยงสาคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ในการตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วน ของการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ต้องส่งเงินคืนเป็นจานวนมาก


การจัดทาทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค บันทึกรายการไม่เรียบร้อยแก้ไขขีดฆ่าเป็นจานวนมากลงไม่ครบถ้วน
ลงรายการไม่ตรงตรงกับต้นขั้วเช็ค จานวนเงินที่ขอสั่งจ่ายเช็คในทะเบียนคุมเช็คไม่ตรงกับจานวนเงินที่ขึ้นเงินหรือถอน
เงินจากธนาคารตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) มีการแก้ไขตัวเลขเพิ่มจานวนเงินในเช็ค
ดังนั้น


การเบิกจ่ายเงิน ให้หน่วยงานจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด บันทึกรายละเอียด แยก
ตามแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ตามรหัสงบประมาณที่รับในแต่ละภารกิจ ให้ครบถ้วนทุก
รายการ ค่าใช้จ่ายตามภารกิจของกิจกรรมใด ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของกิจกรรมนั้นเท่านั้น ไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากกิจกรรมอื่นได้ กรณีที่เงินงบประมาณของกิจกรรมใดไม่เพีย งพอต่อการปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติ โอน
เปลี่ ย นแปลงให้ ถูกต้ องตามกฎระเบี ย บและหลั กเกณฑ์ ที่กรมกาหนดก่อนการเบิกจ่ายเงิน ทุกครั้ง ส าหรับเงิน
งบประมาณเหลื อจ่ายของกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายรัฐ บาล ต้องดาเนินการให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดอย่างเคร่งครัด

-๓

การจ่ายเงินต้องมี หลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อมีการจ่ายเงินให้
เจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น แล้ ว ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายติ ด ตามหลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น
(ใบเสร็จรับเงิน) มาแนบใบสาคัญ คู่จ่ายให้ครบถ้วน และให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทั บตราข้อความว่า “จ่ายเงิน
แล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดื อน ปี ที่จ่ายกากับไว้ใน
หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และป้องกันการนามาเบิกซ้าอีก


การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน
และให้จัดเก็บหลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายของแต่ละเดือนให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ภายในสิ้นเดือนถัดไป พร้อมทั้ง
เก็บรักษาใบสาคัญคู่จ่ายไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือเสียหายและสามารถตรวจสอบได้


หลักฐานการจ่าย การจ่ายเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือ
รายงานการจ่ ายเงิน จากระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) หรือ ใบรับ รองการจ่ ายเงิน หรือเอกสารอื่ น ใดที่
กระทรวงการคลังกาหนดเป็ น หลักฐานการจ่าย ในกรณี ที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสู ญ หาย ให้ ใช้ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้


วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิ
รับเงิน ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนั กงานราชการ ผู้รับบานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการ
จ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด การจ่ายเงิน
เป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทาได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งได้


ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็ค การเขียนเช็คหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้
เขียนหรือพิมพ์ ให้ชิดเส้น และชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่าง
ที่จะเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคาว่า
“หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้


การขออนุมัติสั่งจ่ายเช็ค กาหนดให้มีการเซ็นเช็คมากหนึ่งคน เมื่อเสนอเซ็นเช็คให้มีใบสาคัญ คู่จ่าย
ประกอบการขอพิจารณาด้วยทุกครั้ง เช็คเสียไม่ใช้ให้ขีดฆ่าเก็บไว้กับต้นขั้วเช็ค ให้ จัดทาทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุม บันทึกรายการทั้งด้านรับเงินตามฎี กาขอเบิก และการทาเช็คจ่าย กระทบยอด
แต่ละรายการให้ถูกต้องตรงกัน มิให้การทาเช็คสั่งจ่ายสูง(ต่า)จานวนเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร การ
บัน ทึกรายการในสมุดคุมเช็คให้ ถูกต้องตรงกับต้นขั้วเช็ค ทั้งรายชื่อผู้ รับเช็คและจานวนเงิน บันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมเช็คให้เรียบร้อย การแก้ไขรายการให้ขีดฆ่าทั้งรายการและบันทึกใหม่ให้ถูกต้อง ให้ผู้อนุมัติลงลายมือชื่อ
กากับ การแก้ไขด้วย เพื่อควบคุมไม่ให้ มีการแก้ไขสาระสาคัญภายหลัง รักษาความสะอาดเรียบร้อยให้ สามารถ
ตรวจสอบได้


หน่ ว ยงาน ต้องตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท างบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร ทุ กบัญ ชีเป็ น
ประจาทุกเดือน โดยผู้ที่ไม่ได้ทาหน้าที่การจ่ายเงิน จ่ายเช็ค เพื่อให้สามารถสอบทานความถูกต้องกันได้ เพื่อให้
ทราบข้อ ผิ ด พลาด และแก้ ไขได้ ทั น ที และให้ จั ด ส่ งงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคารทุ กบั ญ ชี ให้ ก องคลั ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด


การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาขอเบิก ให้เรียงตามลาดับรายการที่ขอเบิกจากคลัง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
อนุมัติ พร้อมแนบหลักฐานใบสาคัญที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการเบิกจ่ายให้ถูกต้องกับรายงานการเบิกเงินจากคลัง
บันทึกรายการให้ถูกต้อง การแก้ไขรายการให้ขีดฆ่าทั้งรายการและบันทึกใหม่ ให้ถูกต้อง ให้ผู้อนุมัติลงลายมือชื่อ

-๔กากับการแก้ไขด้วย เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เป็นการแก้ภายหลังได้รับอนุมัติให้ตั้งรายการฎีกาขอเบิกเงินจากคลัง
รักษาความสะอาดเรียบร้อย รายการที่แจ้งยกเลิกให้ตรวจสอบว่ามีการรับเงินจากคลังหรือไม่ ถ้าพบว่ายกเลิกไม่ทัน
ได้ รั บ เงิ น จากคลั ง ไม่ ว่า โอนเงิน เข้ าบั ญ ชี ธ นาคารของหน่ ว ยงานหรื อ เข้ าบั ญ ชี ธ นาคารผู้ มี สิ ท ธิ รับ เงิน ให้ รี บ
ดาเนินการส่งเงินคืนคลังทันที เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ให้สามารถตรวจสอบได้
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ


มีการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ตามทีร่ ะเบียบกาหนด เช่นการเดินทาง
ไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ระดับชานาญการพิเศษและคณะเดินทางไปราชการ (ช.๓ และ พขร.จ้างเหมาบริการ(ช.)
รวม ๔ คน และเลือกเบิกค่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง โดย ช.เบิกค่าพักคู่หนึ่งห้อง และพักเดียวหนึ่งห้อง และให้
พขร.จ้างเหมาบริการ (ช.) แยกเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้


การเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางเลือกเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย ซึ่งระเบียบกาหนดให้ผู้เดินทางในระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา มีสิทธิ์เบิกค่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน คืนละ ๘๐๐ บาท แต่หน่วยงานให้เบิกเหมาจ่ายใน
อัตรา ๙๐๐ บาท /คืน เกินกว่าที่ระเบียบกาหนด


มีการเบิกค่าที่พักในการฝึกอบรบเกินกว่าอัตราที่ระเบียบกาหนด ซึ่ง การเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
ฯ ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็น
กรณี ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ กรณีการฝึกอบรมประเภท ข หากพักคนเดียวเบิกค่า
เช่าห้องพักได้ตามจริง ไม่เกิน ๑,๔๕๐ บาท/วัน/คน หากพักคู่เบิกค่าเช่าห้องพักได้ตามจริงไม่เกิน ๙๐๐ บาท/วัน/
คน และให้ผู้ขอเบิกฯ แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ(Folio) ค่าที่พัก ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกาหนดให้ครบถ้วน
ดังนั้น
 การเบิ กค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการ ต้ องตรวจสอบให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่ กาหนดอย่ าง
เคร่งครัด กรณีการเบิกค่าที่พักให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง หรือเหมาจ่ายก็
ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ (ซึ่งรวมทั้ง
พนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ) กรณีเลือกเบิกค่าที่พักจ่ายจริง โดยให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง
และให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกันกับผู้อื่นได้ หรือผู้ดารงตาแหน่งทักษะพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.ระดับสูง บริหาร
ระดับต้น หรือผู้ดารงระดับ ๙ หรือเทียวเท่าขึ้นไป หรือฯ จะเบิกในอัตราห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ ก็ได้ รวมทั้ง
การเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งระเบียบฯกาหนดให้เบิกค่าที่พักจ่ายจริงเท่านั้น
การเบิกค่าใช้ในการจัดฝึกอบรม


มีการเบิกค่าใช้ในการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ทั้งประเทศ โดยโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
เบิกจ่าย ที่ศูนย์ฯ/สถานี ซึ่งหน่วยงานในพื้ นที่ เพื่อสะดวกในการเบิกจ่าย พบว่าการเบิกค่าใช้จ่าย เบิกค่าอาหาร
กลางวัน มีการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่ตรงกับผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาตามบัญชีลงลายมือชื่อ โดยไม่
มีบัญชีรายชื่อ หรือรายละเอียดให้ตรวจสอบ


มี การเบิ กค่าใช้จ่ ายในงานวิจั ยทดลองที่ไม่ได้เบิ กจากงบประมาณกิจกรรมวิจัยฯ ซึ่งกอง/ส านั ก
อนุมัติให้ หน่ วยงานภายใต้สั งกัดจัดทางานวิจัยทดลองโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบดาเนินงานในกิจกรรมปกติของ
หน่วยงาน โดยไม่ได้เบิกจากกิจกรรมของแผนงานวิจัยฯตามวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่พบ
หนังสือที่กรมอนุมัติให้ดาเนินการ แต่อย่างใด

-๕ดังนั้น


ให้ ป ระสานผู้ จั ดประชุม สั ม มนาของ กอง/ส านั กต้ นสั งกั ด เพื่ อขอรายละเอีย ดบั ญ ชีรายชื่ อ และ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ของจานวนคนที่นามาเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาถึงบัญชีรายชื่อที่ขอเบิกเพิ่มเป็ นไป
ตามระเบียบที่กาหนดให้เบิกจ่ายได้หรือไม่


การเบิกค่าใช้จ่ายในการวิจัย ทดลองฯ ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณกิจกรรมของแผนงานวิจัย ตาม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กาหนด ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบดาเนินจากกิจกรรมของแผนงาน
ปกติอื่นๆได้ กรณีการดาเนินการกิจกรรมงานวิจัยฯ และหรือกิจกรรมใดๆ ที่กรมสั่งให้ดาเนินการโดยเบิกค่าใช้จ่าย
จากงบดาเนินงานในกิจกรรมของแผนงานปกติ ของหน่วยงาน การเบิกค่าใช้จ่ายทุกครั้งต้องแนบหลักฐานที่กรม
อนุมัติให้ดาเนินการ แนบประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน จึงจะเบิกจ่ายได้
 งานวิจัยทดลองที่ สานักฯสั่งการให้ศูนย์ฯในสังกัดดาเนินการ โดยไม่ได้เบิกจ่ายจากกิจกรรมงานวิจัยฯ

ให้แนบหนังสือที่กรมอนุมัติให้ดาเนินการประกอบหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง จึงจะเบิกจ่ายได้ และ กรณี
ที่ต้องเบิกพัสดุหรือปัจจัยไปสนับสนุน หรือใช้งานนอกส่วนราชการ ต้องดาเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว๕๔๖ เรื่ อ ง ซ้ อ มความเข้ า ใจการจ าหน่ า ยพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารโอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕(๓) โดยต้องขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัย อย่างเคร่งครัด
การจัดซื้อจัดจ้าง
 มีการจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ในติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจานวนมาก แต่ไม่ได้ระบุ

หมายเลขรหัสสินทรัพย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องติดตั้งโปรแกรมฯทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีการติดตั้ง
โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวไหน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างไร เป็นความเสี่ยงสาคัญว่ามีการติดตั้ง
อย่างถูกต้องหรือไม่
 มีการจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คงทน อายุการใช้งานนานกว่า ๑ ปี ในลักษณะของวัสดุ
 ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรายละเอียดของงานจ้างไว้ให้ชัดเจน ซึ่งส่งผล

ต่อการจัดหา และการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และงานจ้างที่อาจไม่ถูกต้องเหมาะสมได้
 การกาหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ไม่ได้กาหนดราคากลางตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ทาให้มีการจัดซื้อ
พัสดุบางรายการในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
- การกาหนดราคากลางของครุภัณฑ์โดยใช้ วงเงินงบประมาณ เป็นราคากลางโดยไม่ได้ใช้ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือดาเนินการพิจารณากาหนดราคากลางใหม่
- มีการสืบ ราคาจากท้ องตลาดเพื่อกาหนดราคากลางเพียง ๒ รายเท่ านั้น ซึ่งตามหลั กเกณฑ์ ที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ต้องสืบราคาอย่างน้อย ๓ ราย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกินกว่า ๕ แสนบาท ไม่ได้เผยแพร่ราคากลางในเวปไซด์ของหน่วยงาน
ซึ่งตามระเบียบฯกาหนดให้ต้องเผยแพร่ ทั้งในเวปไซด์ของหน่วยงานและในเวปไซด์ศูนย์ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

-๖ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ การชาระเงิน และการปรับไว้ให้ชัดเจน ไม่ได้ให้ผู้ขาย/

ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ครบถ้วน บางกรณีไม่มีหนังสือมอบอานาจ หรือมีแต่เป็นสาเนาภาพถ่ายเอกสาร
ซึ่งบริษัทไม่ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ เป็นการมอบอานาจเพียงคราวเดียวตลอดทั้งปี
 การกาหนดระยะเวลาการส่งมอบในหลักฐานรายงานขอซื้อขอจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และ PO จากระบบ

GFMIS การจัดซื้อจัดจ้างชุดเดียวกันต่างกัน เช่น การใช้ “วัน” และ “วันทาการ” หรือ “...วันนับถัดจากวันลง
นามในใบสั่งซื้อ” หรือ “.....วันนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อแล้ว ” เป็นต้น ซึ่งอาจทาให้สร้างความสับสนใน
การกาหนดวันที่ส่งมอบ หรือ การคิดค่าปรับได้ อีกทั้ง การจัดซื้อวัสดุบางกรณีกาหนดระยะเวลาการส่งมอบใน
สัญญาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มากกว่าระยะเวลาการส่งมอบที่กาหนดไว้ในรายงานการขอซื้ อขอจ้างที่ได้ขออนุมัติไว้
โดยไม่ได้แสดงเหตุผลความจาเป็นในการยืดระยะเวลาให้แก่คู่สัญญาเพิ่มขึ้น
 สัญญาจ้าง ใบสั่งจ้าง หนังสือมอบอานาจ ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรกาหนด
 หลักประกันสัญญา กรณีหนังสือค้าประกันธนาคาร บางกรณีมีอายุไม่ครอบคลุมภาระผูกพัน หน่วยงาน

ไม่ได้ทาหนังสือยืนยันกับธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกัน หรือทาหนังสือยืนยันแต่ไม่ได้ติดตามหนังสือตอบกลับจาก
ธนาคารมาแนบใบสาคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วน
 ไม่ได้บันทึกควบคุมหลักประกันสัญญา การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาไม่ได้จัดทาหลักฐานการจ่าย แต่มี

เพียงหลักฐานขอถอนคืนจากผู้ประกอบการ หนังสื อมอบอานาจ และการลงลายมือชื่อผู้รับเช็คในสมุดทะเบียน
คุมจ่ายเช็คไว้ ซึ่ง หลายรายการมีลายมือชื่อผู้เซ็นรับเช็คในทะเบียนคุมจ่ายเช็คไม่เหมือนกับในหนังสือมอบอานาจ/
สัญญา บางส่วนไม่มีผู้เซ็นรับเช็คในทะเบียนคุมไม่สามารถยืนยันผู้รับเงินได้ ส่วนหนึ่งยังไม่ได้จ่ายเพราะมีเช็คติดอยู่
กับใบสาคัญคู่จ่าย/ต้นขั้วเช็ค หรือ ยังไม่ได้ทาเช็คสั่งจ่าย อีกทั้ง ไม่มีได้ตรวจสอบความชารุดบกพร่องของทรัพย์สิน
ก่อน ครบกาหนดสัญญาการค้าประกัน ซึ่งเป็นการบริหารสัญญาไม่เหมาะสม ทาให้ส่วนราชการอาจเสียประโยชน์ได้
 คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ไม่ ได้ ตรวจสอบวัสดุ และครุภั ณ ฑ์ ที่ ได้รับ ตามรายละเอี ยดคุณ ลัก ษณะ

เฉพาะ หรือรายละเอียดงานจ้างที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด หลายรายการไม่มีหนังสือแจ้งกาหนดส่งมอบที่ระบุ
เลขที่รุ่น การผลิ ตและจ านวนที่จ ะส่ งมอบให้ ชัดเจน ไม่มีห นังสือรับรองคุณ สมบัติของพัส ดุตามที่กาหนด (เช่น
Certificate of Analysis หรือ Safety Data Sheet เป็นต้น) เสี่ยงที่จะได้รับพัสดุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
 การแจ้งค่าปรับตามสัญญา ไม่ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบภายใน ๗ วันทาการนับถัดจากวันครบกาหนดส่ง

มอบ แต่ทาหนังสือแจ้งเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุแล้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนด
 เจ้ า หน้ าที่ พั ส ดุ และคณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้ อง ขาดความเข้ าใจในการปฏิ บั ติ งานตาม พรบ. และ

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
 การแนบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบชุดใบสาคัญคู่จ่าย ไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย กระจัดกระจาย

ไม่เป็นไปตามลาดับขั้นตอน เสี่ยงต่อการสูญหาย และ ไม่ได้ติดตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาให้ครบถ้วน
ดังนั้น
 เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
 การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ต้องกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง (สเปค) ให้ชัดเจน

ซึ่ง กรมฯได้กาหนดไว้แล้วหลายรายการ หากต้องการรายละเอียดอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กรมฯประกาศไว้ให้ขอ
อนุมัติกรมฯ/ผู้ที่รับมอบอานาจพิจารณาเป็นรายกรณีไป

-๗ รายงานขอซื้ อขอจ้ าง ต้ องแสดงเหตุ ผลและความจ าเป็ นที่ ต้ องซื้ อหรื อจ้ างให้ ชั ดเจน ว่าเพื่ อภารกิ จ

กิจกรรม งานใด ซ่อมทรัพย์สินรายการใด ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้าง วงเงิน กาหนดเวลา
ที่ต้องการใช้ วิธีที่จะซื้อ/จ้างพร้อมเหตุผลที่เลือกวิธีนั้น เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้ครบถ้วนทุกครั้ง
 การจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินต้องกาหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกาหนด

เพื่อแสดงสาระสาคัญให้ครบถ้วน ซึ่งอาจทาตารางเปรียบเทียบเพื่อง่ายต่อการพิจารณาได้
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท ต้องประกาศราคากลางในเวปไซด์ของหน่วยงานและเว็บไซด์

ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางที่ต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคา
กลาง ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานการประกาศไว้ในใบสาคัญฯด้วย
 การซ่อมแซมทั้งกรณี ซื้อวัสดุ มาซ่ อมเองและจ้า งซ่อม การขออนุ มัติต้ องระบุรหัสทรัพย์สิ นและแสดง

รายการซ่อมหรือวัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมทรัพย์สินแต่ละรายการให้ชัดเจน การพิจารณาอนุมัติให้พิจารณาความ
เหมาะสมในการซ่อมและตรวจสอบการรับประกันความชารุดบกพร่องของทรัพย์สินนั้นทุกครั้ง
 การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจ้างและใบสั่งจ้างต้องปิดอากรตามมูลค่าของสินจ้าง (ไม่รวม VAT) พันละ

บาทเศษของพันบาทปิดเพิ่มอีก ๑ บาท และขีดคร่อมให้ครบถ้วน กรณี มีสินจ้างตั้งแต่ ๒ แสนบาทขึ้นไปให้ชาระ
อากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ภายใน ๑๕ วัน หากล่าช้าผู้รับจ้างต้องเสียเงิน
เพิ่มเติมตามระเบียบของกรมสรรพากรกาหนด ตราสารใดที่ไม่ปิดแสตมป์จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้
 เจ้าหน้าที่พัสดุต้องแจ้งรายการซื้อ /จ้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรืองานจ้าง ให้

คณะกรรมการตรวจรับรับทราบ และคณะกรรมการฯต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของจานวน/ปริมาณและ
คุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซื้อ /จ้างที่กาหนดไว้ทุกครั้งพร้อมแนบ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักฐานการรับรองคุณสมบัติของพัสดุ Certificate of analysis หนังสือแจ้งการส่งมอบ
พัสดุที่ระบุรุ่น/ lot การผลิต ฯลฯ) ประกอบรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วน
 กรณีส่งมอบพัสดุล่าช้า ต้องแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา/ข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทาการ

นับถัดจากครบกาหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาส่งมอบพัสดุให้บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่ส่งมอบ
พัสดุด้วย ตามนัยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๘๑
 กรณีรับหลักประกันสัญญา เป็นเงินสดและแคชเชียร์เช็คให้นาเงินฝากคลังให้เรียบร้อยตามระเบียบ

กาหนด กรณีการรับหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้าประกันจากธนาคาร ให้ ศูนย์ฯทาหนังสือลงทะเบียน พร้อม
แนบสาเนาหนังสือค้าประกัน ให้ธนาคารสาขาผู้ออกหนังสือค้าประกันยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร
 ให้ จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม หลั กประกั น สั ญ ญา บั น ทึ ก ควบคุ ม หลั กประกั น สั ญ ญาทุ ก ประเภท ทั้ งเงิ น สด

แคชเชียร์เช็ค หนังสือค้าประกันสัญญา โดยแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง วันเดือนปี เลขที่สัญญา รายละเอียด
การซือ้ /จ้าง จานวนเงิน ประเภทหลักประกัน วันครบกาหนดภาระผูกพัน วันที่คืนหลักประกันสัญญา ฯลฯ
 ก่อนครบกาหนดคืนหลักประกันสัญญาให้ตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ ทุกครั้งหากพบความ

ชารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน ให้รีบรายงานหัวหน้าศูนย์ฯเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแก้ไข
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งให้ผู้ค้าประกัน(ถ้ามี) ทราบด้วย และให้แนบรายงานผลการตรวจสอบความชารุด
บกพร่องประกอบการขออนุมัติถอนคืนหลักประกันสัญญาทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

-๘การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการพัสดุ
 การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการพัสดุ ทั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รถราชการและ

น้ ามัน เชื้อเพลิ ง ยั งมีความเสี่ ยง การบั น ทึกควบคุมดูแลยังไม่ เป็นไปตามระเบียบฯที่กาหนด บั นทึกควบคุมไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ไม่สามารถตรวจสอบรายการได้มา รายการเบิกใช้ และรายการคงเหลือที่แท้จริงได้ การจัดเก็บไม่
เรียบร้อยปลอดภัย ง่ายต่อการเข้าถึง /หยิบใช้ จนอาจทาให้เกิดการเสื่อมสภาพ หมดอายุ สูญหาย หรือเกิดความ
เสียหายต่อส่วนราชการตามมาได้ ไม่ได้บันทึกประวัติการใช้และประวัติการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน อีกทั้ง
ขาดระบบการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจากหัวหน้าผู้ควบคุมงานในระดับเหนือขึ้นไป
 บางหน่วยงานมีการคัดลอกทะเบียนควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักฐาน/ทะเบียนคุมเดิม

ให้ตรวจสอบซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจคัดลอกมาไม่ถูกต้องครบถ้วน
 ณ สิ้นปีงบประมาณ ไม่ได้จัดทารายละเอียดรายการวัสดุคงเหลือ รายการทรัพย์สินคงเหลือ รายงานสัตว์

คงเหลื อแต่ ล ะชนิ ด ที่ ระบุ เบอร์ คงเหลื อที่ ชั ด เจน รายงานเสบี ยงสั ตว์ และพั น ธุ์พื ช อาหารสั ตว์ คงเหลื อ เพื่ อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของพัสดุคงเหลือดังกล่าว
 คณะกรรมการตรวจสอบพั สดุประจาปี ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึ กควบคุ ม

ทรั พย์ สิ น รายงานทรั พย์ สิ น จากระบบ GFMIS ทะเบี ยน/บั ญ ชีคุมสั ตว์ บั ญ ชีคุมเสบียงสั ตว์พั นธุ์พื ชอาหารสั ตว์
บัญชีคุมวัสดุ ประวัติการซ่อมแซม กับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการตรวจสอบสภาพและตัวตนทรัพย์สินคงเหลือ
ดังนั้น
 หน่วยงานต้องจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่

เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว รวมถึง การจัดเก็บ การ
บันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามนัย พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบพัสดุฯที่กาหนด
 การจัดซื้อวัสดุทุกครั้งต้องตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และวางแผนการจัดซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัสดุที่คงเหลือเกินจาเป็น ต้องตรวจสอบราคาที่ซื้อครั้งก่อน หาคู่เทียบราคาและต่อรองราคา
ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ส่วนราชการ ต้องกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน โดยเฉพาะระยะเวลา
การผลิตก่อนวันตรวจรับ /ระยะเวลาหมดอายุนับจากวันที่ตรวจรับเพื่อให้ได้ของใหม่ มีอายุการใช้งานเพียงพอ
 ทรัพย์ สิน ทุ กประเภทชนิ ด ทั้ง วัส ดุ ครุภัณ ฑ์ ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธี การใด หรือจากเงินใดต้ องบั นทึ ก

ควบคุมไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ พร้อมจัดเก็บหลักฐานการได้มา การจาหน่าย การเบิกใช้ รายงานทรัพย์สิน
คงเหลือ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้
 ต้องจัดเก็บวัสดุให้เรียบร้อย ในสถานที่ที่ปลอดภัย ทั้งจากสัตว์กัดแทะ ความชื้น ไม่ให้เข้าถึงง่าย และ

การจัดเก็บต้องเอื้อต่อการเบิกจ่ายได้ในลักษณะเข้าก่อน/ได้มาก่อน/หมดอายุก่อน ต้องเบิกใช้ก่อน
 บันทึกประวัติการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ครบถ้วน การซ่อมแซมบารุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือและ

อุปกรณ์ทุกครั้งต้องบันทึกไว้เป็น ประวัติการซ่อมให้ครบถ้วน อย่างน้อยต้องบันทึกชื่อ ผู้รับจ้าง เลขไมล์เมื่อซ่อม
เลขที่หลักฐาน รายละเอียดการซ่อม ราคา ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) มูลค่ารวม การรับประกัน ฯลฯ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเพื่อใช้ในพิจารณาความเหมาะสมในการซ่อมครั้งต่อไป

-๙ การใช้รถราชการและน้ามันเชื้อเพลิง ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ

พ.ศ.๒๕๒๓ และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบารุงรถราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ด่วนมากที่ นร ๐๑๐๖/ว๔๒๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 การใช้รถราชการ/เติมน้ามันเชื้อเพลิง ต้องขออนุญาตผู้มีอานาจก่อนการดาเนินการทุกครั้ง และผู้ขอ

อนุญาตใช้รถต้องกากับดูแลให้มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้ง เมื่อมีการเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้บันทึกบัญชีคุม
น้ามันเชื้อเพลิงให้ครบถ้วนถูกต้อง ต้องกาหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ามันของรถราชการและรถแทรกเตอร์ทุกคันไว้
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันที่ใช้จริง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสภาพความชารุดบกพร่องหรือ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างแท้จริง
 การควบคุมดูแลวัสดุ และน้ามันเชื้อเพลิง ต้องแบ่งแยกหน้าที่ผู้อนุมัติ ผู้ควบคุม ผู้จ่าย ผู้บันทึกบัญชี

ออกจากกันเพื่อให้เกิดการสอบทานและการควบคุมภายในที่ดี หัวหน้าผู้ควบคุมต้องกากับดูแลตรวจสอบรายการ
บันทึกและสอบยันยอดคงเหลือก่อนการจัดซื้อครั้งใหม่
 ให้จัดทารายละเอียดพัสดุคงเหลือ ทั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ และให้

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกควบคุม กับหลักฐานการรับ-เบิกจ่าย
และตรวจนับ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบ
และการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ถูกต้อง
การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์
 การบันทึกควบคุมปัจจัยการผลิต ผลผลิต ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ได้บันทึกควบคุมผลผลิตที่ได้ในทุกงบ/

ทุกแหล่งเงิน การบันทึกประวัติการเพาะปลูก (ระเบียนแปลง) ไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บหลักฐาน
การรับ-จ่ายผลผลิตไม่ครบถ้วนเรียบร้อย ไม่พบหลักฐานจานวนมาก การเบิกจ่ายพืชอาหารสัตว์ทุกกรณีอนุมัติโดย
หัวหน้างานผลิตซึ่งไม่ใช่ผู้มีอานาจ/ผู้รับมอบอานาจที่ถูกต้องตามระเบียบฯหรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯกาหนด
 ขาดระบบการควบคุมกากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ

ทาให้การควบคุมพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์มีความเสี่ยง มีการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ดังนั้น
 หน่ ว ยงานต้ องก ากั บ ดู แ ลให้ มี การจั ด ท าระเบี ยนแปลง/ประวัติ ก ารเพาะปลู ก ให้ ค รบถ้ว นทุ กแปลง

บันทึกรายการตามปีการเพาะปลูกโดยระบุจานวนปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใช้ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
และผลผลิตที่ได้ให้ครบถ้วนตามจริงเพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตของแปลงนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
 ให้ บัน ทึกบั ญ ชีคุม วัสดุ ปัจจัยการผลิ ต และบั ญ ชีคุ มพัน ธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบี ยงสัต ว์ ให้ค รบถ้วน

ถูกต้อง การเบิกใช้วัสดุปัจจัยการผลิตแต่ละครั้งต้องระบุวัตถุประสงค์การใช้ แปลงผลิต และปริมาณให้ชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและเพื่อการบันทึก ควบคุมถูกต้อง สาหรับการเบิกใช้วัสดุรายการใดที่ได้มาก่อน/
หมดอายุก่อน ให้เบิกใช้ก่อน พร้อม จัดเก็บหลักฐานการรับและเบิกจ่ายไว้ให้ครบถ้วนเรียบร้อยเสมอ
 การเบิกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์/เสบียงสัตว์ทุกกรณี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบพัสดุฯและ

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ กาหนด ต้องมี หลักฐานการเบิกจ่าย
จัดเก็บหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วน การเบิกจ่ายทุกกรณีต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ โดยผู้อนุมัติต้องพิจารณา
อนุมัติตามความจาเป็นและเหมาะสมกับปริมาณสัตว์หรือพื้นที่เพาะปลูกทุกครั้ง

- ๑๐  การเบิ ก จ่ า ยให้ เกษตรกรต้ อ งเป็ น ไปตามโครงการ/ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณมา

โดยเฉพาะเพื่อการนั้น ซึ่งต้องมีหลักฐาน/หนังสือขอรับการสนับสนุนบัญชีรายชื่อเกษตรกร หนังสืออนุมัติ หลักฐาน
การรับมอบส่งมอบที่ครบถ้วน กรณีมีห น่วยงานอื่นขอสนับสนุนต้องให้ ห น่วยงานนั้นทาหนังสือถึงหัวหน้าส่วน
ราชการตน ถึงหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ ให้จัดเก็บต้นเรื่องและหนังสือตอบรับไว้ให้
เป็นชุดเดียวกัน เพื่อความครบถ้วนของหลักฐานและป้องกันมิให้เอกสารสูญหาย
ด้านปศุสัตว์
 การบันทึกควบคุมสัตว์ของบางหน่วยงาน ไม่สามารถตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องได้ มีความเสี่ยงสูงที่จะ

บันทึกควบคุมสัตว์ไม่ครบถ้วน บัญชีคุมมีการคัดลอกบัญชีใหม่ทุกปี ไม่มีสมุดบัญชีคุมเดิม/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
ตรวจสอบ บัญชีคุมลูกสัตว์เกิด หลักฐานการจาหน่ายสัตว์ (ขาย/ตาย/โอน) สูญหาย เสียหาย ตรวจสอบไม่ได้
 หลักฐานการบันทึกควบคุม สัตว์ บัญชีคุมลูกสัตว์เกิด หลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบสัตว์ หลักฐานการ

รายงานสัตว์ตาย การจาหน่ายสัตว์ จัดเก็บไม่เรียบร้อย กระจัดกระจาย สูญหาย เสียหายไม่ได้รับการดูแลรักษา
 การรายงาน/บันทึกจานวนลูกสัตว์เกิด ไม่สมเหตุสมผลกับจานวนแม่พันธุ์ รายงาน/บันทึกลูกสัตว์ ไม่

เป็นปัจจุบัน มีการแจ้งลูกเกิดตามจานวนและเพศลูกเกิดเท่าที่แผน/เป้าหมายการผลิตที่โครงการกาหนดไว้เท่านั้น
โดยไม่ได้รายงานตามความเป็นจริงที่ผลิตลูกได้
 มีการน าลูกสั ตว์เกิด ของทางราชการไปแลกเปลี่ย นกั บ เกษตรกร/พ่ อค้ า เพื่ อให้ ลูกสั ตว์ที่ มี เพศและ

จานวนตามที่โครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการกาหนด ซึ่งเป็นการดาเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
 หลักฐานการจาหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน/บัญชีคุม เช่น หลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบ หลักฐานการ

จาหน่าย ฯลฯ ไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานยืนยันการรับมอบสัตว์จากหน่วยงานผู้รับ หลักฐานการส่งมอบระบุเพียง
แค่จานวนตัวแต่ไม่มีรายละเอียดเบอร์สัตว์
 มีสัตว์ถูกได้ตัดจาหน่ายออกจากทะเบียนคุมแล้วแต่ไม่พบหลักฐานการจาหน่าย มีลูกสัตว์เกิดที่ยังไม่ได้

บันทึกควบคุม/ให้เบอร์ประจาตัวสัตว์ให้ถูกต้อง
 เจ้าหน้าที่การขาดการตระหนักในการเก็บรักษาเอกสารทางราชการ อีกทั้ง การกากับดูแลและการสอบ

ทานงานจากหัวหน้างาน/ฝ่าย ในระดับเหนือขึ้นไปยังไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร ทาให้เอกสารหลักฐานที่สาคัญส่วนหนึ่ง
เสียหายจากพายุฝน และสูญหาย ขาดร่องรอยที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกควบคุมสัตว์ได้
ดังนั้น
 เมื่อมีลูกสัตว์เกิด หน่วยงานต้องให้เบอร์ประจาตัวและติดเบอร์หูทันที และต้องจัดทาทะเบียนคุมพ่อแม่

พันธุ์ ทะเบียนคุมลูกสัตว์เกิด และทะเบียนคุมสัตว์ ในสมุดที่มีความคงทนแข็งแรง โดยการบันทึกควบคุมสัตว์ เช่น
โค แพะ ฯลฯ เป็นรายตัว บันทึกคุมสัตว์ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้บันทึกต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องคัดลอกทะเบียน
คุมขึ้นใหม่ในแต่ละปี
 การจาหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน (ขาย ตาย โอน) ต้องดาเนินการตามระเบียบฯ บันทึกการจาหน่าย

สัตว์ในทะเบียนคุมให้ถูกต้อง
 ทุก สิ้น ปีงบประมาณ ต้องจัด ทารายงานสัต ว์คงเหลือที่แ สดงเบอร์หู เพศ พั น ธุ์ ไว้ให้ชั ดเจน เพื่ อให้

คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุคงเหลือประจาปี ใช้ในการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

- ๑๑  ทะเบียนคุมสัตว์ หลักฐานการได้มา การขึ้นทะเบียน การรับมอบ-ส่งมอบ การจาหน่าย รายงานสัตว์

ตาย รายงานสัตว์คงเหลือ หรือรายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี ถือเป็นเอกสารทางราชการที่สาคัญ
ต้องจัดเก็บไว้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย ตรวจสอบได้ ซึ่งหากมีการเสียหายหรือสูญหาย ผู้รับผิดชอบต้องรีบรายงานให้
หัวหน้าทราบตามลาดับชั้นเพื่อพิจารณาดาเนินการตามระเบียบฯให้ถูกต้องโดยเร็ว
 การแลกเปลี่ ย นพั ส ดุ จ ะกระท ามิ ได้ เว้ น แต่ ในกรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จ าเป็ น ต้ อ ง

แลกเปลี่ยนให้กระทาได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์เท่านั้น โดยต้องเป็นประเภทและชนิดเดียวกัน
หากนอกเหนือจากนี้ต้องขอตกลงกับสานักงบประมาณก่อน และกรณีวัสดุต้องแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุเท่านั้น โดย
ต้องไม่จ่ายเงินเพิ่ม และการแลกเปลี่ยนต้องรายงานกรมฯโดยต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น รายละเอียดของพัสดุที่
จะแลกเปลี่ยน ราคา กรณีจะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ต้องระบุวิธีแลกเปลี่ยนพร้อมเหตุผล โดยนาวิธีการซื้อมาใช้โดย
อนุโลม และต้องดาเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมฯ ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการตาม
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๒๓-๑๒๕ หรือตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๙๖-๙๘ ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้น
กรณี ที่ หน่ วยงานได้ ดาเนิน การแลกเปลี่ย นสั ตว์ของทางราชการกับเกษตรกร/พ่อค้า โดยไม่ได้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบฯกาหนดนั้น ไม่สามารถกระทาได้
_________________________

