สรุปประเด็นขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ ความเสี่ยง การควบคุมที่สําคัญ
โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด การทุจริต/ความเสี่ยงหาย
ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค.๖๓ – ม.ค.๖๔)
________________________________________________________________________________
การรับเงินและการนําเงินสงคลัง
จากการตรวจสอบการรับและการนําเงินสงคลัง จากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และใบนําฝากธนาคาร (ใบ
Pay- in) การบันทึกรายการในระบบ GFMIS เอกสารหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิก
เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ า ยเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น และการนํ าเงิ น ส งคลั ง พ.ศ.๒๕๖๒ และหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ และวิธี
ปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการผานระบบอีเล็กทรอนิกส
(e-Payment) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ พบวา
• การรับเงินมีการนําเงินสงคลังครบถวน แตไมไดบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ในวันที่เกิดรายการ ทํา

ให รายงานทางการเงิน ในระบบไม ตรงกั บ เอกสารหลั กฐาน บางหนว ยงานไมไดจัดทํารายงานเงิน คงเหลือ
ประจําวันตามที่ระเบียบกําหนด ตูนิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินไมสามารถเปดใชงานได
• ไมไดตรวจสอบความถูกตองของการรับและการนําเงินสงคลัง กับเอกสารหลักฐานและรายการที่

บันทึกไวในระบบตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งหากเกิดขอผิดพลาดเงินขาดบัญชีหรือนําเงินสงคลังไมครบถวนจะ
ไมสามารถตรวจพบขอผิดพลาดไดทันทวงที ถือเปนความเสี่ยงสําคัญของหนวยงาน
• หนวยงานไดติดตั้งการรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) แลวตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติที่

กระทรวงการคลังกําหนด แตไมมีผูขอใชบริการชําระในระบบ e-payment ผานเครื่องจัดเก็บเงิน EDC

• ใบเสร็จรับเงิน บางหนวยงานการจัดทําทะเบียนควบคุมและการรายงานการใชใบเสร็จรับเงินทุกสิ้น

ป ไมถูกตองเรียบรอย ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองไดวา หนวยงานเบิกใบเสร็จรับเงินจํานวนเทาใด เลม
ใดบาง และรายการที่เบิกไปจัดเก็บเงินตรงกับรายการที่นําเงินสงคลังหรือไม
ดังนั้น หนวยงานตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๒.๒/
ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงิน
สงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการผานระบบอีเล็กทรอนิกส (e-Payment) และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ
ใหถูกตองอยางเครงครัด
• การรับและนําเงินสงคลัง ใหบันทึกขอมูลในระบบภายในวันที่เกิดรายการอยางเครงครัด ใหเปนไป

ตามระเบียบฯกําหนด เพื่อใหขอมูลทางการเงินในระบบตรงกับเอกสารหลักฐานใหจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันเปนประจําทุกวันใหถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด
• ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่
จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม เมื่อไดตรวจสอบ
ความถูกตองแลวใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเปน
หลักฐานการรับชําระเงิน จากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ที่ไดรับในวันนั้นทุกฉบับ ไวในสําเนา
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ใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ฉบับ
สุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๘๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค.๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การ
รับเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการผานระบบอีเล็กทรอนิกส (e-Payment)
• ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายในการตรวจสอบฯ ตองมิใชผูที่รับผิดชอบในการรับและการนําเงินสงคลัง
ของหนวยงานเพื่อใหมีการสอบทานความถูกตองกันระหวางกันได
• ใบเสร็จรับเงิน ใหจัดทําทะเบียนคุม และทุกสิ้นปงบประมาณใหจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
ถึงผูอํานวยการกองคลั ง ภายในไมเกินวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป จัดเก็บหลักฐานและเลม
ใบเสร็จฯใหครบถวน ใหสามารถตรวจสอบได ให
การควบคุมเบิกจายเงินงบประมาณ
• บางหนวยงานไดงบประมาณหลายกิจกรรมยอยภายใตกิจกรรมหลักเดียวกัน แตควบคุมการเบิกจาย

งบประมาณในภาพรวมขอกิ จ กรรมหลั กนั้ น ๆ จึง มี ค วามเสี่ย งในการเบิก จ า ยเงิ น ไมต รงภารกิ จ ตามรหั ส
งบประมาณที่กรมฯ กําหนด ดังนั้น ใหจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณประจํางวด บันทึกรายละเอียด แยกตาม
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย ตามรหัสงบประมาณที่ใชเบิกจายตามที่กรมฯ กําหนดให
ครบถวนทุกรายการ คาใชจายตามภารกิจของกิจกรรมใดใหเบิกจายจากเงินงบประมาณของกิจกรรมนั้นๆ
การเบิกจายเงินจากคลัง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• การจายเงิน หนวยงานตองติดตามใบเสร็จรับเงินของผูรับเงินหรือหลักฐานการจายอื่น แนบประกอบ

ใบสําคัญคูจายใหครบถวน และหลักฐานการจายเงินใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงิน
แลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อ ผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอม วันเดือนปที่จายกํากับไวใน
หลักฐานการจายเงินทุกฉบับ
• รายการขอเบิกเงินจากคลังที่ประกอบดวยชุดใบสําคัญคูจายหลายชุดในรายการขอเบิกเดียวกัน ให

กําหนดหมายเลขใบสําคัญคูจายและระบุรายละเอียดในหนางบใบสําคัญใหถูกตองตรงกัน สรางระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพื่อใหสามารถตรวจสอบความครบถวนถูกตองไดปองกันการสูญหาย
• การจายเงินทุกรายการ ตองมีการบันทึกการจายไวในระบบ gfmis และใหหัวหนาหนวยงานหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบการจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน ตามนัยของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง ฯ ขอ ๔๓ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวของ ดวน
ทีส่ ุด ที่ กค.๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การ
รับเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังของสวนราชการผานระบบอีเล็กทรอนิกส (e-Payment) ขอ ๑.๘ ทุก
สิ้นวันทําการ ใหสวนราชการผูเบิกตรวจสอบการจายเงินโดยวิธีการโอนผานระบบ KTB cooperate Online
เพื่อเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินแตละรายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report
และ Sammary report /Transaction History ) รายการสรุป ความเคลื่อนไหวทางบัญ ชี (eStatement/Account Informent) ที่เรียกจากระบบ KTB Coperate Online) และขอมูลในทะเบียนคุมการ
โอนเงิน ตามขอ ๑.๕ ใหถูกตองตรงกัน อยางเครงครัด
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การเบิกคารักษาพยาบาล
• หลายหนวยงานมีการเบิกเกินสิทธิ โดยไมไดตรวจสอบรหัสอัตราคาบริการสาธารณสุขตามอัตราที่

กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายได แตใหเบิกเต็มจํานวนที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ รวมทั้งการเบิกคาตรวจ
สุขภาพประจําป ไมเปนไปตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายได

• ดังนั้น ผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ตรวจสอบการเบิกจายตองศึกษาระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยู เ สมอ และตรวจสอบความถู ก ต อ งของรหั ส อั ต ราค า บริ ก ารสาธารณสุ ข และให เ บิ ก จ า ยตามอั ต ราที่
กระทรวงการคลังกําหนด พรอมทั้ง แจงและกําชับผูขอเบิกใหตรวจสอบรายละเอียดตามใบเสร็จรับเงินที่ไดรับ
จากสถานพยาบาลทุกครั้งเพื่อใหสถานพยาบาลใสรหัสอัตราคาบริการสาธารณสุขใหครบถวน เพื่อใหสามารถ
ใชในการตรวจสอบคารักษาพยาบาลและเบิกจายใหเปนไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

• สํา หรั บ การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป สามารถเบิ ก ค า ใช จ า ยได เ ฉพาะตั ว ผู มี สิ ท ธิ ที่ เ ป น ข า ราชการ

ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญเทานั้น โดยเบิกจายไดตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
เทานั้น หากผูมีสิทธิตองการตรวจสุขภาพนอกเหนือจากรายการที่กระทรวงการคลังกําหนดไว ตองรับภาระ
คาใชจายเองไมสามารถเบิกจายได
การเบิกคาการศึกษาบุตร
• บางหนวยงานมีการเบิกเกินสิทธิและเบิกต่ํากวาสิทธิ ดังนั้น ผูที่ไดรับมอบหมายตองศึกษาระเบียบที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อปองกันการเบิกเงินเกินสิทธิ ทําใหตองสงเงินคืนคลัง หรือเสียสิทธิในกรณีที่เบิก
ต่ํากวาสิทธิที่กระทรวงการคลังกําหนดและเลยระยะเวลาที่กําหนดใหนํามาเบิกเงินจากคลังได ทําใหผูขอเบิก
เสีย สิทธิ์ที่พึงได ทั้งนี้ใหจัดทําทะเบียนคุมการเบิกคาการศึกษาบุตรรายคน ระบุอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดใหเบิกจายไวในแตละปการศึกษาใหชัดเจนเพื่อใชควบคุมการเบิกจายเงินใหถูกตอง
การเบิกคาสาธารณูปโภค
ตาม มติครม.หามนําเงินงบประมาณไปจายคาใชจายคาสาธารณูปโภคที่มิไดเปนภารกิจของทาง
ราชการ พบวา
• คาไฟฟา พบบางหนวยงานบันทึกการใชไฟฟาบานพักราชการซึ่งใชคํานวณการหักมิเตอรยอยสง

ใหกับการไฟฟาเพื่อหักออกกอนคิดคาไฟฟาของทางราชการต่ํากวาที่ใชจริงทําใหสวนราชการตองรับภาระคา
ไฟฟาแทน ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดตองสงเงินคืนทั้งหมด
• คาโทรศัพททางไกล การบันทึกควบคุมการใชโทรศัพททางไกล และการโทรเขาโทรศัพทเคลื่อนที่

ตามที่ระเบียบกําหนดไมครบถวน รวมทั้งไมไดตรวจสอบการใชโทรศัพทกอนเบิกจายเงิน พบวามีบางรายการ
ในแตละเดือนไมไดบันทึกการใชโทรศัพทจึงไมสามารถตรวจสอบไดวาเปนการใชเพื่องานราชการหรือไม
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

• ตาม พรก.ค าใชจ ายในการเดิ นทางไปราชการ เพื่ อบรรเทาความเดือนรอนกรณี ที่ไ ดรั บคํ าสั่ งให

เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน โดยมีหลักเกณฑในการเบิกจายเงินไดตามรายการและอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด และใหอธิบดีหรือหัวหนาหนวยงานควบคุมดูแลใหการเดินทางไปราชการเปนไปโดย
ประหยัด และใชจายเทาที่จําเปน ใหการเดินทางไปราชการเพื่อประโยชนของทางราชการอยางแทจริง
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• การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูเดินทางไมสามารถชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน

พื้นที่ได เปนการเบิกคาใชจายตามหนังสือขออนุมัติเดินทางโดยไมไดไปปฏิบัติราชการจริง เปนเบิกจายที่ไม
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ดังนั้น หัวหนาหนวยงาน ตองควบคุมและกํากับดูแลใหการเบิก
จายเงินในการเดินทางไปราชการเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด ตองไดรับอนุมัติผูมีอํานาจและเปนการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการจริงตามภารกิจที่รับผิดชอบ เทานั้น
• การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักเหมาจาย แตขอเท็จจริงพบวาเปน
การเดิ น ทางไปร ว มงานกฐิ น พระราชทานกรมปศุ สั ต ว ซึ่ ง กระทรวงการคลั ง กํ า หนดให เ บิ ก ได เ ฉพาะ
คณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของเทานั้น ผูไปรวมงานไมถือเปนการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไม
สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได
• การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มีการแนบแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูเดินทาง
จัดทําขึ้ น แตไมไดแนบหลักฐานที่แสดงถึ งการเดินทางไปราชการตามนั้น จริงๆ ซึ่งพบวาบางรายการไมได
เดินทางไปปฏิบัติราชการจริงตามรายงานแผน/ผลที่แนบ เปนการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการที่ไม
ถูกตอง
• ดังนั้น หัวหนาหนวยงานตองควบคุมและกํากับดูแลให การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
นั้น เบิกไดเฉพาะรายการที่ไดขออนุมัติเดินทางไปราชการและไดเดินทางไปปฏิบัติราชการจริงตามภารกิจที่
รับผิดชอบ เทานั้น การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนเท็จถือเปนเรื่องรายแรง ดังนั้นการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง ใหผูเดินทางแนบหลักฐานที่แสดงถึงการเขาปฏิบัติตามแผนและผล
การดํ า เนิ น การ เช น หนั ง สื อ แจ ง ปศจ./ ฟาร ม / หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง /แบบฟอร มการเข าติ ดตามและ
ประเมินผล ระบุผูประเมิน ผูใหขอมูล /เจาของฟารม /แบบรายงานการการตรวจรับรอง /แบบรายงานการ
จัดเก็บขอมูลตางๆ/ ภาพถาย เปนตน แนบประกอบรายงานการเดินทางไปราชการใหชัดเจนตามความจําเปน
และเหมาะสม ปองกันเรื่องรองเรียนตางๆ และลดความเสี่ยงในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไมถูกตอง ซึ่ง
สวนใหญดําเนินการแลวในเกือบทุกหนวยงาน
• การเบิกคาใชจายในการเดินทาง แตพบหลักฐานการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงตาม Fleet card ดังนั้นให
ผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ กับรายละเอียดใชรถ และการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงตาม Fleet card ซึ่งถาพบวา มีการเดินทางกลับมากอนตามหลักฐานการเติมน้ํามันและเลขไมลที่
แสดง แตมีการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามใบขออนุญาตเดินทางทุกวัน ใหผูเดินทางสงเงินที่
เบิกจายไมถูกตองสงคืนคลัง
• มีการเบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจาย ในการเดินทางเขารับการฝกอบรม สัมมนา ซึ่งตามระเบียบ
การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมฯ กําหนดใหเบิกคาที่พักในลักษณะจายจริงเทานั้นตลอดเสนทาง
• ดังนั้นการเบิกคาใชจายในการเดินทางเขารับการฝกอบรม สัมมนา หรือการเดินทางเขารวมในการ
จัดงานการตางๆ ซึ่งตองเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ ที่กําหนดใหการเบิกคาที่พักในลักษณะจายจริงเทานั้น กรณีพบเปนการเบิก
คาที่พักเหมาจายและไมสามารถแนบใบเสร็จรับเงินคาที่พักแบบจายจริงประกอบการเบิกจายได ใหสงเงินคืน
ทั้งหมด หรือกรณีที่แนบใบเสร็จรับเงินคาที่พักต่ํากวาจํานวนเงินคาที่พักที่เบิกเหมาจายใหนําเงินสวนเกินสงคืน
คลัง
• การเบิกคาขนยาย พบการเบิกคาขนยายกรณีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติราชการตางทองที่ซึ่ง
ไมใชการขอยายดวยตนเอง แตไมพบหลักฐานรายการสิ่งของที่ขนยาย ไมมีคณะกรรมตรวจสอบรายการสิ่งของ
ที่ขนยาย แนบประกอบการเบิกคาขนยาย
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• ดังนั้น การเบิกคาขนยายให ซึ่งเบิกไดเฉพาะผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติงานในตางทองที่

ไมใชการขอยายดวยตนเอง และเนื่องจากการเบิกคาขนยายใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามระยะทาง และ
อัตราการเบิกจายคอนขางสูง ดังนั้นการขอเบิกคาขนยายใหผูเบิกแนบบัญชีสิ่งของที่ไดขนยาย พรอมทั้งใหผู
เบิกลงรายมือชื่อรับรอง และแนบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการหรือผูตรวจสอบที่ทําการตรวจสอบ
บัญชีสิ่งของ ประกอบการเบิกคาใชจายดวย เพื่อใหการเบิกจายตามที่มีการขนยายสิ่งของจริงๆ ปองกันความ
เสี่ยงเรื่องรองเรียน ตางๆ
การจัดซื้อจัดจาง
• จัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหลายรายการ ไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ไว และ สวนหนึ่งกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุขึ้นมาใหม แตกําหนดรายละเอียดสาระสําคัญ
ไมครบถวน ซึ่งอาจสงผลตอคุณสมบัติหรือคุณภาพของพัสดุที่ไดรับ ไดแก
- ตัดขอความ “เงื่อนไข” ซึ่งกรมฯไดกําหนดใหผูเสนอราคาตองแนบเอกสารหลักฐานสําคัญที่
เกี่ยวของในการไดรับอนุญาตเปนผูผลิต/ผูนําเขา/ผูขาย หลักฐานแสดงรายละเอียดของวัตถุอัน
เปนสวนประกอบ หลักฐานแจงแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของผลิตภัณฑ
- ตั ดข อความซึ่ งต องระบุ เลขที่ เอกสารจั ดซื้ อต อท าย ข อความ“ใช ในราชการกรมปศุ สั ตว ห าม
จําหนาย” ออก
- ไมไดใหความระมัดระวังรอบคอบในการจัดพิมพ ทําใหมีขอความที่พิมพผิดและผิดในสาระสําคัญ
เชน “วันรับของ” เปน “วันรับรอง” เปนตน
ดังนั้น การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี ตองกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/งานจางใหครบถวน ซึ่ง กรมฯได
กําหนดไวใหแลวหลายรายการ แตหากหนวยงานมีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อการใช ของหน วยงานเอง ตองดํ าเนินการตามแนวทางหรือหลักเกณฑที่กรมฯไดอนุญาตไวโ ดย
พิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ผลิตภัณฑที่มีจําหนายตามกฎหมายและตองเปดโอกาสใหมีการแขงขัน หรือ
ขออนุมัติกรมฯหรือผูที่รับมอบอํานาจพิจารณาเปนรายกรณีไป ทั้งนี้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
• ราคากลาง คือราคาที่ใชเปนอางอิง/ฐานเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถ

จัดซื้อจัดจางไดจริง แตพบการจัดซื้อจัดจางหลายรายการไมแนบรายละเอียดการกําหนดราคากลางและไมได
แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบราคาของผูเสนอราคาแตละรายไว บางหนวยงานใหผูขายจัดหาใบเสนอ
ราคาของผูขายรายอื่นให
เพื่อใชเปนคูเทียบราคาในการกําหนดราคากลาง ไมเกิดการเปรียบเทียบราคา
อยางแทจริง อาจทําใหราคาซื้อ/จางสูงเกินจริงได ซึ่ง ตามกฎระเบียบฯกําหนดใหการจัดซื้อจัดจางทุกวงเงิน
ตองกําหนดราคากลางและเปดเผยราคากลางตามรูปแบบและหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๖๒
• คณะกรรมการ/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมไดตรวจสอบพิจารณาเปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติของ

ครุภัณฑตามรุน/ยี่หอจากแคตตาล็อคที่ ผูเสนอราคาแตละรายเสนอมากับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
กําหนดไวใหชัดเจน จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไดครุภัณฑที่มีคุณสมบัติไมถูกตองได
• การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ กําหนดใหพิจารณาจาก ราคาต่ําสุดตอกลุม (ราคารวมต่ําสุดตอกลุม)

แตพบราคาตอหนวยของวัสดุบางรายการในกลุมสูงกวาราคาที่เคยซื้อครั้งสุดทาย/ราคาที่ผูขายรายอื่นสามารถ
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ขายได หากพิจารณาจาก ราคาต่ําสุดของวัสดุแตละรายการ จะเปนประโยชนตอสวนราชการชวยใหประหยัด
งบประมาณไดมากกวาและเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันมากขึ้น ไมเปนการกีดกันใหผูเสนอราคาที่ไม
สามารถเสนอราคาของวัสดุไดทุกรายการในกลุมนั้น
• สัญญาจาง/ใบสั่งจาง ไมไดปดอากรแสตมปใหครบถวน ซึ่งตามประมวลรัษฎากร กําหนดให การจาง

ทําของ/จางเหมาบริการ ผูรับจางตองปดอากรแสตมปตามมูลคาแหงสินจางกอนคิดภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ใน
อัตราพันละบาท เศษของพันปดอีกหนึ่งบาทพรอมขีดครอมใหครบถวน
• การตรวจรั บพั ส ดุ สุ ม เสี่ ยงที่ จ ะได รั บพั ส ดุ ที่ ไ ม ค รบถ ว นถู ก ต อ ง โดยเฉพาะกรณี ย า เวชภั ณ ฑ และ

อาหารสัตว ไมพบหนังสือรับรองคุณสมบัติ/หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะหฯที่ยืนยันไดวาอาหารสัตวที่
ตรวจรับมีคุณภาพ/คุณลักษณะที่ถูกตอง ดังนั้น กอนการตรวจรับพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ ตองสําเนาสัญญาและ
รายละเอีย ดคุ ณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็ อก หนังสือแจงการสงมอบ และรายละเอียดเงื่อนไขงานจาง ให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อใชในการตรวจสอบพัสดุ/งานจางที่จะไดรับมอบใหถูกตองครบถวน
• การจางเหมายามรักษาการณ มีการเปลี่ยนแปลงสลับเวรยามกันโดยไมไดเสนอใหผูวาจางพิจารณา

กอนซึ่งเปนการดําเนินการที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่กําหนด ทั้งนี้ การจางเหมาบริการ ผูควบคุมและ
คณะกรรมการตรวจรับงานจางตองตรวจสอบการลงชื่อปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง ตอง
ควบคุมการปฏิบัติงานจริงใหครบถวนถูกตองตามรายละเอียดงานจางที่ไดสัญญากันไวอยางเครงครัดและหามมิ
ใหทําการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยพละการกอนไดรับอนุมัติจาก ผูวาจางหรือผูมีอํานาจ
หลักประกันสัญญา
• การรับหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันสัญญาไมไดตรวจสอบยืนยันความถูกตองกับธนาคาร

ผูออกหนังสือค้ําประกันสัญญา ดังนั้น ใหหนวยงานทําหนังสือลงทะเบียนพรอมแนบสําเนาหนังสือค้ําประกันให
ธนาคารสาขาผูออกหนังสือค้ําประกันเพื่อยืนยันกลับมาเปนลายลักษณอักษร และบันทึกควบคุมทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาใหครบถวน
• กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกัน ตองตรวจสอบความชํารุดบกพรองตามระยะเวลาที่

ระเบี ย บฯกํ า หนด และให แ นบรายงานผลการตรวจสอบความชํ า รุ ด บกพร อ งประกอบการขอถอนคื น
หลักประกันสัญญาทุกครั้ง ทั้งนี้ ใหทําหลักฐานการจายคืนหลักประกันสัญญาเปนลายลักษณอักษรโดยระบุ
คูสัญญา เลขที่สัญญา วงเงิน จํานวนเงิน เลขที่เช็ค ชื่อผูจาย ชื่อผูรับคืน ใหครบถวนชัดเจน
การควบคุม และการบริหารจัดการ วัสดุ
• การควบคุมดูแลวัสดุ หนวยงานใหแตละสวน/ฝายเปนผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีคุมและบริหารจัดการ

วัสดุของตนเองแตไมมีระบบการตรวจสอบสอบทานการบันทึกควบคุมและวัสดุคงเหลือของแตละสวน/ฝาย ทํา
ใหการบันทึกควบคุมและการรายงานวัสดุคงเหลือประจําปไมครบถวนถูกตอง

• กรณีวัคซีนงบปองกัน พบการบันทึกควบคุมการรับ-เบิกจายวัคซีน และการรายงานงบการเบิกจาย

ชีวผลิตภัณฑ (ผช.๓๗) ไมถูกตองตามหลักฐานที่เกี่ยวของ หลักฐานการรับวัคซีนและหลักฐานการจายวัคซีนให
ปศจ. มีการลงนามผูจาย-ผูรับของไมครบถวน ไมระบุวันที่รับ-จายไว ทําใหไมสามารถยืนยันวันที่รับ-จายวัคซีน
จริงได การรับ-จายไมไดตรวจสอบประเภท/ตรวจนับจํานวนวัคซีนที่ไดทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจนับวัคซีน
คงเหลื อประจํ า เดื อนไม ได ตรวจสอบความถูกตอ งครบถว นของการบั น ทึกรายการรับ -จายกั บ หลัก ฐานที่
เกี่ยวของทุกครั้งกอนการตรวจนับ
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• ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางฯกําหนดให วัสดุทุกประเภทชนิดไมวาจะไดมาโดยวิธีใด ตองบันทึก

ควบคุมการรับ-จายไวใหถูกตองครบถวน ทั้งนี้ ใหบันทึกตามจํานวนและวันที่ที่เกิดรายการรับ-จายจริง บันทึก
ชื่อวัสดุ หนวยนับ ขนาดบรรจุ ลักษณะ วันหมดอายุ เอกสารอางอิง จํานวนยกมา-รับ-จาย-คงเหลือ ราคา
สถานที่จัดเก็บ ฯลฯ ใหครบถวนและจัดเก็บหลักฐานการรับและเบิกจายใหเรียบรอยสามารถตรวจสอบได และ
การจายวัสดุตองจายตามระบบไดมากอน/ผลิตกอน/หมดอายุกอนใหเบิกใชกอน
• การรับโอนวัสดุมาจากหนวยงานอื่นหรือโอนวัสดุใหหนวยงานอื่น ไมไดดําเนินการโอนวัสดุในระบบ

GFMIS ใหถูกตองทําใหหนวยงานมีตนทุนที่สูง/ต่ําเกินจริง ซึ่งทุกครั้งที่มีการรับโอน/โอนวัสดุกับหนวยงานอื่น
เจาหนาที่พัสดุตองรวบรวมเอกสารหลักฐานแจงกองคลัง เพื่อดําเนินการโอนวัสดุคงคลังใหหนวยงานในระบบ
GFMIS ใหถูกตอง
• การตรวจสอบพั สดุ ป ระจํ าป เจ าหน าที่ พั สดุ ต องรวบรวมรายงานวัส ดุ คงเหลื อ ให ค ณะกรรมการฯ

ตรวจสอบรายการกับบัญชีคุมวัสดุ และหลักฐานการรับและเบิกจาย กอน ตรวจนับวัสดุคงเหลือ เพื่อใหการ
รายงานผลการตรวจสอบฯและการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ถูกตอง
ครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง
• การบั นทึกทะเบี ยนคุ มครุ ภัณ ฑ แ ละสิ่ง ปลู ก สรา งไม ถู กต องครบถ ว น มี การบั น ทึ กทะเบี ย นคุ ม ไว ใ น

คอมพิวเตอร โดยจะลบ (delete) รายการที่ขาย/โอนออกไปโดยไมไดหมายเหตุเลขที่หลักฐานไว และไมเคยมี
การสอบทานความถูกตองครบถวนของการบันทึกควบคุมกับรายงานทรัพยสินจากระบบ GFMIS และหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวของจึงมีความเสี่ยงที่ทรัพยสินอาจจะสูญหายได

ดั งนั้ น เพื่ อให มีการควบคุ มดู แลทรั พยสินที่ถูกตองเหมาะสม หน ว ยงานควรบัน ทึกรายการในสมุ ด
ทะเบียนครุภัณฑที่มีความคงทนถาวร ตองบันทึกควบคุมครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางใหครบถวน บันทึกประเภท
ชนิด รหัสและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินใหถูกตอง ติดรหัสไวที่ตัวทรัพยสินใหครบถวน จัดเก็บหลักฐานที่
เกี่ยวของใหเรียบรอยสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ การตัดจําหนายทรัพยสินจากทะเบียนคุมใหขีดฆารายการและ
หมายเหตุอางอิงเลขที่หลักฐานการขาย/โอน ไวเพื่อเปนรองรอยแสดงรายการเปลี่ยนแปลงและเพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบรายการของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปดวย
• จากรายงานทรัพยสินในระบบ GFMIS พบหลายหนวยงานยังคงมี “บัญชีงานระหวางทํา” คงคางนาน

มาก เชน “ระบบการผลิตกาซชีวภาพ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม.” คงคางตั้งแตป ๕๒ และตั้งแตติดตั้งไมเคยไดใชงาน
จนปจจุบันมีสภาพชํารุดไมสามารถใชงานได
•

การซอมแซมบํารุงรักษาทุกครั้งตองบันทึกประวัติการซอมแซมใหครบถวน และใหหมายเหตุในใบสง
ของทุกครั้งวา “บันทึกประวัติการซอมแลว” เพื่อประโยชนในการสอบทานและปองกันการหลงลืมบันทึก
• พบทรัพยสินชํารุดที่สํารวจพบในปงบประมาณกอนซึ่งไดขายแลวแตไมไดรายงานผลการจําหนายไปยัง

กรมฯ และ สตง. ซึ่งตามระเบียบฯกําหนดใหตองรายงานผลและแจงให สตง.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันลง
จายพัสดุ
• พบครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางชํารุดหลายรายการ ซึ่ง กรมฯไดอนุมัติและสั่งการใหหนวยงานดําเนินการ

จําหนายแลว แตหนวยงานยังไมไดจําหนาย ซึ่ง ตามระเบียบฯกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการ
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• คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจํ าป จะตรวจสอบตามรายละเอีย ดที่ฝา ยพัสดุ จัดเตรียมไวหรื อ

ตรวจสอบเฉพาะรายการไดมา/จําหนายในปปจจุบันเทานั้น แตไมไดตรวจสอบการบันทึกควบคุมครุภัณฑและ
สิ่งปลูกสรางใหครบถวน และ การตรวจสอบพัสดุประจําปลาชา ซึ่งตามระเบียบฯกําหนดใหคณะกรรมการฯ
ตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึกทะเบียนคุม กับหลักฐานการรับ-จาย (จําหนาย) รายงาน
ทรัพยสินจากระบบ GFMIS และรายงานสรุปทรัพยสินคงเหลือ แลวจึงตรวจสอบสภาพและตัวตนจริง ทั้งนี้ ให
รายงานผลการตรวจสอบตอ
ผูแตงตั้งภายใน ๓๐ วันทําการนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
และหากพบรายการชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใชแลวในการตรวจสอบประจําป
นั้นใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางตอไป
รถราชการและน้ํามันเชื้อเพลิง
• หนวยงานบางแหงใหความสําคัญตอการควบคุมการใชรถราชการคอนขางนอย ไมไดกํากับดูแล

ผูใชรถ/พนักงานขับรถ ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรถราชการ
ตามขอสังเกต ของ ปปช. อยางเครงครัดจริงจังสม่ําเสมอ ทําใหการควบคุมการใชรถราชการมีความเสี่ย ง
คอนขางสูงที่จะถูกนําไปใชเพื่อการอื่นที่ไมใชภารกิจราชการ
• การขออนุญาตใชรถราชการไมครบถวน การใชรถราชการในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งหนวยงานสวนมาก

ไมไดการขออนุญาตใชรถ การเปลี่ยนรถ/เปลี่ยนวันที่ใชรถไมไดขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชรถจากผูมีอํานาจ
ขออนุ มัติ ใช ร ถจากผู รั กษาราชการแทนบ อ ยครั้งแมวาในชว งเวลานั้น ผูมีอํานาจยัง คงปฏิบัติร าชการปกติ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไมไดติดตามและจัดเก็บหลักฐานใบขออนุญาตใชรถราชการไวใหครบถวน
• การบันทึกการใชรถราชการไมครบถวน บันทึกเลขไมลไมตอเนื่องขาดหายหลายชวงเวลา บันทึก

หลายวันในรายการเดียวครั้งเดียวแมไปตางสถานที่จึงไมไดสะทอนถึงการใชงานจริง ไมไดบันทึกทันทีที่ใชรถ
ราชการทําใหหลงลืมบันทึกหรือเจาหนาที่ใหมบางรายไมทราบระเบียบการใชรถราชการจึงไมไดบันทึกการใช
รถราชการเลย มีการบันทึกแทรกรายการในภายหลัง บันทึกเลขไมลซ้ําซอน บันทึกผิดคัน บันทึกระยะทางใช
รถไมสมเหตุสมผลกับสถานที่ปลายทาง อีกทั้ง ระบุวันที่ เลขไมลใชรถ สถานที่ไปราชการ ไมสอดคลองกับ
หลักฐานการเติมน้ํามัน/หลักฐานการเดินทางไปราชการ และพบการใชรถราชการไปนอกพื้นที่ตางจังหวัดใน
ระยะไกลซึ่งเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการแตไมพบการเติมน้ํามันทั้งจาก fleet card และการเติมน้ํามัน
ระหวางการเดินทางเลย
• ดั ง นั้ น การใช ร ถราชการทุ ก ครั้ ง ต องขออนุ มั ติ จ ากผู มี อํา นาจก อนการใช ร ถทุ ก ครั้ ง โดยแจ ง เลข

ทะเบียนรถ วันเวลาใชรถ ภารกิจ สถานที่ คณะผูเดินทาง ชื่อพนักงานขับรถ ใหครบถวน และ ผูขอใชร ถ
ราชการตองกํากับดูแลใหพนักงานขับรถบันทึกการใชรถทุกครั้งที่ใชทันที โดยบันทึกวันเวลาเดินทางไปและ
กลับถึงที่ตั้ง ชื่อผูใชรถ ภารกิจ สถานที่ (ชื่อหนวยงาน/ตําบล/อําเภอ) เลขไมลตนทางปลายทาง ระยะทาง
(ก.ม.) และชื่อพนักงานขับรถ ใหครบถวนถูกตองตามการใชงานจริงทุกครั้ง
• ประวัติการซอมแซมรถราชการบันทึกไมครบถวนถูกตอง ซึ่งการซอมแซมบํารุงรักษารถราชการไม
วาจะจางซอมหรือซื้อวัสดุมาซอมเองตองบันทึกประวัติการซอมทุกครั้ง โดยบันทึกรายละเอียดวันที่ซอม เลข
ไมลเมื่อซอม ชื่อผูรับจาง รายการซอมแซม ราคา ใหชัดเจน และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวของไวใหครบถวน
สามารถตรวจสอบได
• น้ํา มั น เชื้ อเพลิง การบั น ทึ กควบคุม น้ํ า มั นเชื้ อ เพลิ ง ไมถู ก ต องครบถว น หนว ยงานจึ ง มี ขอมู ล ไม

เพียงพอตอการวิเคราะหอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ถูกตอง ดังนั้น ใหหนวยงานบันทึกทะเบียนคุมน้ํามันเติมรถ
8

ราชการแตละคันใหครบถวนถูกตอง การขออนุญาตเติมน้ํามันตองระบุหมายเลขรถราชการ จํานวนน้ํามันและ
ภารกิจใหชัดเจน กรณีใชบัตรเติมน้ํามัน (Fleet card) เมื่อผูถือบัตร/พนักงานขับรถเติมน้ํามันเสร็จตอง
ตรวจสอบจํานวนลิตร จํานวนเงิน จํานวนระยะทาง(ก.ม.) ใน ใบบันทึกรายการขาย (Sale slip) ใหถูกตอง
และนํา sale slip ทีล่ งลายมือชื่อแลวหรือใบกํากับภาษีที่ผูถือบัตรฯไดรับจากปมน้ํามัน พรอมบัตร Fleet card
คืนใหผูควบคุมการใชบัตรทุกครั้ง
• หนวยงานตองกํากับดูแลการดําเนินการควบคุมและบริหารจัดการการใชรถราชการและน้ํามัน

เชื้อเพลิง ใหเปนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบกรมปศุสัตว วา
ดวยการใช การเก็บรักษาและการซอมบํารุงรถราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด แนวปฏิบัติการใชรถราชการ
สวนกลางตามขอสังเกตของ ปปช. รวมทั้ง หลักเกณฑตามแนวทางการใชบัตรเติมน้ํามัน (Fleet card) ที่
กําหนดอยางเครงครัดจริงจังสม่ําเสมอ
การควบคุมดูแล วัคซีนงบเพื่อจําหนาย
• หลักฐานการรับวัคซีน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มีการตรวจสอบความถูกตองของชนิดและจํานวนวัคซีน

ที่ไดรับพรอมลงลายมือชื่อผูรับวัคซีนในหลักฐานใบนําสงวัคซีน แตบางจังหวัดที่อยูในเสนทางผาน สทช.จะสง
มอบวัคซีนใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนั้นโดยตรง โดยไมพบหลักฐานการลงนามรับวัคซีนของเจาหนาที่
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ที่จะยืนยันประเภท/จํานวนที่ไดรับจากจังหวัด ซึ่งหากไมมีการติดตามตรวจสอบอยาง
เปนระบบอาจทําใหการรับ-จายวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะไมครบถวนถูกตองคอนขางสูง
• หลักฐานการจายวัคซีนใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีการลงลายมือชื่อผูจายและผูรับวัคซีนแตไมได

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนที่จายใหครบถวน ดังนั้น ใบจายวัคซีน ตองระบุรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง
ทั้ง วันที่ ชื่อหนวยงานผูรับ จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงินรวม รุนการผลิต และ วันหมดอายุ เมื่อได
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของวัคซีนที่สงมอบ-รับมอบแลว ผูตรวจของและผูรับของ ตองลงลายมือชื่อ
พรอมวันที่ใหครบถวนทุกครั้ง
• การบันทึกบัญชีคุมการรับ-จายวัคซีนงบเพื่อจําหนาย เจาหนาที่บันทึกบัญชีคุมไวในคอมพิวเตอร แตไม

มีการสอบทานความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชีคุมเปนประจําทุกเดือน ทําใหมีการบันทึกไมถูกตอง
บันทึกอางอิงเลขที่ ใบจายวัคซีน และ ราคาตอหนวยของวัคซีนไมถูกตอง
• การรายงานงบการเบิกจายชีวผลิตภัณฑ (ผช.๓๗) ตรงตามหลักฐานการรับวัคซีน และหลักฐานการ

จายวัคซีน และมีคณะกรรมการตรวจนับวัคซีนประจําเดือน ลงนามรับรองความถูกตองเปนประจําทุกเดือน แต
คณะกรรมการฯไมไดตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกควบคุมกับหลักฐานกอนการตรวจนับยอดวัคซีน
คงเหลือจริงทุกครั้ง

• ดังนั้น หนวยงานตองกํากับดูแลใหมีการสอบทานความถูกตองครบถวนของการบันทึกบัญชีคุมการรับ-

จายวัคซีนและ รายงาน ผช.๓๗ เปนประจําทุกเดือนกอนการรายงานวัคซีนคงเหลือและการตรวจนับวัคซีน
คงเหลือประจําเดือน พรอมทั้งจัดเก็บหลักฐานการบันทึกควบคุมและหลักฐานการรับ-เบิกจายใหครบถวน
เรียบรอย
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การควบคุมดูแลดานปศุสัตว
จากการสอบทานการควบคุมดานการปศุสัตวจากหลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งทะเบียนคุมสัตว ทะเบียนคุมลูกเกิด
ขอมูล ในระบบ E-breeding รายงานผลปฏิบัติงานประจําเดือน หลักฐานการรับโอน/โอน ขาย และรายงานสัตว
ตาย พบวา
• มีการบันทึกควบคุมสัตวในสมุดทะเบียนคุมและในฐานขอมูลระบบ e-breeding แตไมมีบัญชีคุมพอ

แมพันธุ หรือบัญชีคุมแมพันธุแตละตัวซึ่งจะบันทึกวันที่ผสมพันธุและรายละเอียดของลูกแรกเกิดใหตรวจสอบ
จึงไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของรายการลูกเกิดกับจํานวนลูกเกิดในทะเบียนคุมสัตวได มีการบันทึก
รายการในทะเบียนคุมพอแมพันธุรายตัวดวยดินสอ การบันทึกขอมูลตางๆไมเรียบรอย ไมเปนเปนปจจุบัน แม
พันธุบางตัวไมมีการบันทึกประวัติการผสมพันธุ ไมมีประวัติการใหลูก แมพันธุบางตัวมีการใหลูกแตไมไดแจงลูก
เกิด แตมีการนําลูกเกิดไปตีเบอรแทนสัตวตัวที่ตายที่ไมไดรายงานสัตว
ดังนั้น ใหจัดทําทะเบียนคุมสัตว ทะเบียนคุมพอแมพันธุหรือการดแมพันธุรายตัวใหครบถวน เพื่อ
บันทึกประวัติของสัตว ประวัติพอ-แมพันธุ วันที่ผสมพันธุ เบอรพอพันธุ วิธีการผสม (ผสมจริง/ผสมเทียม) ติด
ทองหรือแทงลูก วันที่ลูกเกิด จํานวนลูกเกิด รายละเอียด น้ําหนัก ชวงอก ความสูง ความยาว เบอรประจําตัว
หรือขอมูลอื่นๆ ที่จําเปน ใหครบถวน กรณีบันทึกขอมูลในระบบ e-breeding ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพิ่ม
ความระมัดระวังรอบคอบในการบันทึกขอมูล จัดใหมีการสอบทานการบันทึกควบคุมสัตวทั้งในทะเบียนคุมสัตว
และในระบบ e-breeding โดยหั วหน างานในระดับเหนือขึ้นไป เพื่อความถูกตองครบถว นของการบัน ทึก
ควบคุม
• การตรวจรั บ พั น ธุ สั ต ว คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ต อ งตรวจสอบรายละเอี ย ด

พันธุสัตวใหถูกตองตรงกันทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ การดประจําตัว และตัวสัตว เบอรหูประจําตัว กรณี
พบวาไมตรงกัน ตองรีบแจงผูขายดําเนินการใหถูกตอง กอนการตรวจรับเพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติที่จัดซื้อ
ไมทําใหสวนราชการเสียหาย

• พบสัตวขาดบัญชี สัตวสูญหาย สัตวบางตัวคงเหลือในทะเบียนคุมสัตว (Herd Book) แตไมมีใน

รายงานยอดสัตวคงเหลือ บางตัวมีการขีดฆาออกจากทะเบียนคุมสัตวโดยบันทึกเพียงวา ตาย แตไมไดบันทึก
อางอิงหนังสืออนุมัติฯใหถูกตอง ยอดสัตวคงเหลือในการบันทึกบัญชีไมตรงกันระหวางการสงมอบ/รับมอบ
หนาที่
• ดังนั้นกรณีสัตวสูญหาย ขาดบัญชี ใหดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุและสรุปรายงาน

พรอมความเห็นเสนอตอกรมปศุสัตวหรือผูที่กรมฯมอบหมายโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ตาม
ระเบียบฯกําหนด
• การขายสัต ว คณะกรรมการคัด สั ตว ตองระบุวั นที่ คัด ใหชั ดเจน คณะกรรมการจํ าหน ายสัต วต อง

จําหนายตามลําดับการจอง และ ทุกครั้งที่ขายตองทําการชั่งน้ําหนักใหม ใหจัดทําแบบใบขออนุมัติจําหนาย
สัตว ระบุวันที่ขาย ชื่อ ผูซื้อ ที่อยู เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขที่จําหนาย พันธุ เพศ น้ําหนักเมื่อขาย ราคา
ประเภทการขาย (พันธุหรือคัดออก) พรอมใหผูซื้อ/กรรมการผูขาย ผูอนุมัติ ลงชื่อใหครบถวน เพื่อใชเปน
หลักฐานยืนยันการซื้อขายใหแกการเงิน แลวใหผูซื้อนําใบขออนุมัติจําหนายดังกลาวพรอมเงินไปชําระที่
เจาหนาที่การเงินโดยใหเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินใหทันทีที่ไดรับเงินและระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ ลง
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นามผูออกใบเสร็จรับเงินในใบขออนุมัติจําหนายดังกลาวใหครบถวน แลวจึงใหผูซื้อนําใบเสร็จรับเงินมารับสัตว
ตอไป
• การรายงานสัตวตายทุกกรณี ตองแนบภาพถายสัตวตายที่เปนภาพสี แสดงเลขประจําตัวสัตว (เบอร

หู/เบอรขางลําตัว) และแสดงวันที่ในภาพใหชัดเจน กรณีทําลายตองมีภาพถายการฝงซากประกอบดวย กรณีมี
การขายซากใหแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการนําสงเงินไวดวยทุกครั้ง แตจากการตรวจสอบ พบวา

- ภาพถายสัตวตายหลายรายการไมเห็นเบอรหู มีภาพที่เจาหนาที่เขียนเบอรทับลงไปในภาพดวย
ปากกา ซึ่งบางครั้งเปนเลขเบอรหูเลขที่ที่ไมตรงตามรองรอยเบอรหูในภาพ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการนําภาพ
เหลานั้นมาใชในการรายงานสัตวตายซ้ําแทนสัตวเบอรอื่นที่ตายได และพบรายงานสัตวตายที่ขออนุมัติกรมฯ
แลวมีการใชภาพถายสัตวตายซ้ําซอน โดยบางภาพมีการเขียนเลขเบอรหูดวยปากกาทับไปบนภาพถาย และ
บางกรณีใชภาพเดียวกันซ้ําในการรายงานสัตวตายถึง ๓ ตัว
- รายงานสัตวตายบางชุดไมมีรายงานผลการชันสูตรสัตวจาก ศวพ. ซึ่งไมสามารถตรวจสอบยืนยัน
ไดวา มีการจัดสงซากโคตายไปชันสูตรหรือไม เมื่อใด หรือ รายการใดยังไมไดรับผลชันสูตร ซึ่งหนวยงานควรให
ความสําคัญในการจัดสงซากให ศวพ.ทําการชันสูตรซากมากขึ้น เพื่อนําผลการชันสูตรซากมาแนบประกอบ
รายงานสัตวตายใหครบถวนสมบูรณ และเพื่อหาสาเหตุการตายของสัตวที่แทจริงและเพื่อประโยชนในการแนว
ทางการปองกันโรคและการปรับปรุงดานการจัดการฟารมไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ หนวยงานตองติดตามผลการ
ชันสูตรทุกครั้ง เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานสัตวตายและดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงตามระเบียบฯกําหนด
โดยเร็ว
- รายงานสัตวตายไมถูกตองตรงตามหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ระบุวันที่สัตวตาย หลัง วันที่รับซาก/
รับตัวอยางชิ้นสวนอวัยวะตามรายงานผลการชันสูตรของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย เปนตน
- สัตวบางตัวซึ่งตัดจําหนายออกจากทะเบียนคุมแลว แตพบทั้งหลักฐานการรายงานสัตวตาย และ
หลักฐานการขายคัดออก ซึ่งหนวยงานไมสามารถยืนยันสาเหตุการตัดจําหนาย (ตาย/ขาย) ที่ถูกตองได
• หลักฐานการจําหนาย (ขาย ตาย โอน) จัดเก็บไวไมเรียบรอย ดังนั้น ตองปรับปรุงการจัดเก็บเอกสาร

ใหครบถวนเรียบรอยเรียงตามลําดับตั้งแตเริ่มกระบวนการจนถึงกรมฯอนุมัติ สามารถตรวจสอบไดเพื่อแสดงให
เห็นถึงความถูกตองในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

• การตรวจสอบพัสดุประจําป คณะกรรมการฯไมไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึก

ควบคุมสัตวทุกประเภทชนิด ขาดความเขาใจในการกระทบยอดสัตวคงเหลือทําใหการยืนยันยอดสัตวคงเหลือ
ไมถูกตอง ไมสามารถตรวจสอบพบขอผิดพลาดหรือรายการที่ไมถูกตองเพื่อดําเนินการสืบหาขอเท็จจริงสาเหตุ
และแกไขขอบกพรองไดทันทวงที ดังนั้น หนวยงานควรแตงตั้งคณะกรรมการฯจากเจาหนาที่ที่เหมาะสม
เพื่อใหสามารถ สอบทานงานระหวางงานกันได และกอนการตรวจสอบทุกครั้ง งานเลี้ยงสัตวจัดทํารายงานสัตว
คงเหลือ แสดงจํานวน พรอม เบอรสัตว ใหครบถวนถูกตอง และ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป หรือ
คณะกรรมการตรวจนับยอดสัตวประจําวัน ที่ไดรับการแตงตั้งตองดําเนินการตรวจสอบดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยตองทําการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของการบันทึกควบคุมสัตว กับรายงานสัตวคงเหลือ
และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของทั้ง หลักฐานไดมาและจําหนายทุกครั้ง กอนการตรวจนับยืนยันจํานวนสัตว
และหมายเลขสัตวที่คงเหลือจริง
_____________________________
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