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ด้านการเงินและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
การรับ และ การน าเงินส่งคลัง

 การรับเงิน แต่ไม่ได้น าเงินส่งคลัง /น าเงินส่งคลังไม่ครบถ้วน

 ไม่ได้บันทึกรายการรับและน าเงินสง่คลังในระบบ GFMIS ทันทีในวันที่เกิดรายการ ท าให้
รายงานทางการเงินในระบบไมต่รงกบัเอกสารหลักฐาน

 ทุกสิ้นวันไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการรับและการน าเงินส่งคลัง กับ
หลักฐานและรายการทีบ่ันทึกไว้ในระบบ GFMIS  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  ข้อ ๗๘

 ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บหลักฐานการขอเบกิ/รับใบเสร็จรับเงินไม่
เรียบร้อย ไม่มีให้ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของจ านวน
ใบเสร็จรับเงิน ได้

2



ด้านการเงินและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
การเบิกจ่ายเงนิจากคลัง

 มีเงินค้างบัญชีเงินฝากธนาคารสะสมนาน เนื่องจากมกีารเบกิจา่ยเงนิไมถู่กตอ้งเป็นจ านวนมาก 

 ไม่ได้จัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของทุกบัญชี  เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ปัญหา 
เงินเบิกซ  า เบิกเกิน สั่งจ่ายเช็คเกิน (ต่ า) กว่าจ านวนเงินตามฎีกาขอเบิก การวางฎีกาขอเบิกเงิน
ไม่ตรงกับจ านวนเงินตามหลักฐานใบส าคัญ  ไม่ถูกตรวจสอบพบ

 การสั่งจ่ายเช็คให้กบัเจา้หนี หรือผู้มีสิทธิรบัเงนิ โดยส่งเช็คสั่งจ่ายถึงผูร้ับทางไปรษณีย์โดยไม่ได้
ตรวจสอบวา่ผู้รบัเช็คได้รับเช็คครบถ้วนหรือไม ่และไม่ได้ติดตามหลักฐานการจา่ย

 รายการที่เบิกจา่ยเงินแล้ว ไม่ได้ติดตามหลักฐานการจ่ายเพื่อแนบประกอบใบส าคัญคู่จ่ายให้
ครบถ้วน

 หลักฐานการจา่ย ไม่ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงชื่อรับรองการจา่ยเงนิ วันเดือนปี 
ก ากับไว้ในหลกัฐานการจ่ายเงิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และควบคุมป้องกันการเบิก
จ่ายเงินซ  าซ้อนได้
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การเบิกจ่ายเงนิและการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ

 การเบิกจ่ายเงนิค่อนข้างลา่ช้า ท าให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายต่ ากว่าทีค่วรจะเป็น เนื่องจาก มี
การจัดซื อจดัจ้างที่ไดร้ับของและเบิกใช้แล้วค้างเบิกเป็นจ านวนมาก หน่วยงานวางฎีกาเบิก
เงินช้า

 เบิกจ่ายเงินไมต่รงกิจกรรม/ศูนย์ต้นทนุ 

 การเบิกจ่ายไมถู่กตอ้งตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- การเบิกจ่ายค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จากงบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ ซึ่งจริงๆแล้วน ามาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งตอ้งเบกิจ่ายจากงบลงทุน

- การเบิกค่าปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง เปลี่ยนหลังคาโรงเรือนเลี ยงสัตว์ จากงบด าเนินงาน 
ค่าวัสดุ

- การเบิกค่าพัฒนาโปรแกรม/ระบบฐานข้อมลู มูลค่าเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จากงบ
ด าเนินงาน
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การเบิกจ่ายเงนิจากคลัง

 ใบส าคัญคู่จ่ายประกอบฎีกาขอเบิก ไม่ครบถ้วน การจัดเกบ็เอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไม่
เรียบร้อย โยกย้ายบ่อย เสี่ยงต่อการสูญหาย/ช ารุด

 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกือบทกุขั นตอน ไม่มี
การสอบทาน ไม่มีการแบ่งแยกหน้าทีเ่พื่อการสอบทานซึ่งกันและกนั ท าให้การรับรู้ปัญหา
ล่าช้า ไม่ทันกาล

 ระบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง ฯ ขอ ๓๘ “การจายเงินทุกรายการตองมีการบนัทึกการ
จ่ายเงินไวในระบบ และตองตรวจสอบการจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิน้วัน 

 เจ้าหน้าที่เกษียณ/จนท.โอนยา้ย ไม่มีการส่งมอบงาน/ไม่สอนงาน  ไม่ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
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การเบิกจ่ายเงนิและการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ

 การเบิกค่าใช้จา่ยที่ไม่สามารถเบกิจ่ายได ้

- เบิกค่าชุดเครื่องแบบ ที่มอบให้เปน็กรรมสิทธิ์ของเจา้หน้าที่

- เบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปเข้าร่วมงานกฐิน /จัดโครงการศึกษาดูงานร่วมกบัการ
เดินทางไปทอดกฐินหลวง

- การน าค่าใช้จ่ายของปี ๖๐ มาเบิกในปี ๖๑ ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับใบแจ้งหนี 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดให้น ามาเบิกจา่ยได้ เช่น ค่าน  ามัน เดือน สค.๖๐
รายการที่ต้องจ่ายในลกัษณะค่าใช้จา่ยค้างเบิกข้ามปี

- เบิกค่าขนย้ายก าจัดขยะ ของเดือน ก.ย.ปี๖๐ ในลักษณะค่าใช้จ่ายเมือ่ได้รับใบแจ้ง
หนี  ในปี ๖๑  แต่ไม่ได้ด าเนินการจดัซื อจดัจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯไว้กอ่น มา
จัดซื อจัดจ้างในปีปจัจบุนั(พย.๖๐) ซึ่งเป็นการได้รับพัสดุหรอืบริการ ก่อนด าเนินการ
จัดซื อจัดจ้าง
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ค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เม่ือได้รบัแจ้งให้ช าระหน้ี
รายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าเดือนใด 
1.1 คา่เชา่บา้นขา้ราชการ 
1.2 คา่บอกรบัสิง่พมิพ ์
1.3 คา่บญัชพีลโดยสารรถไฟ 
1.4 คา่ขนสง่
รายการค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนกนัยายน 
2.1  คา่เบีย้เลีย้งผูต้อ้งหา 
2.2 คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ 
2.3 คา่เครือ่งบรโิภค อนัประกอบดว้ย คา่ขา้ว คา่กบัขา้วและคา่เชือ้เพลงิ ของ

ผูต้อ้งขงั 
2.4 คา่เครือ่งบรโิภค อนัประกอบดว้ย คา่ขา้ว คา่กบัขา้ว และคา่เชือ้เพลงิของคนไข้

นกัเรยีน พยาบาล และนกัเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล



รายการค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือน สิงหาคม-กนัยายน

3.1 คา่ก าจดัขยะมลูฝอย 

3.2 คา่น ้า 

3.3 คา่ไฟฟ้า 

3.4 คา่โทรศพัท ์

3.5 คา่เชา่พดูโทรศพัทท์างไกล 

3.6 คา่เชา่คูส่ายโทรศพัท ์

3.7 คา่ตดิตัง้โทรศพัท ์

3.8 คา่ฝากสง่ไปรษณยีภณัฑแ์ละพสัดุไปรษณยี ์ทีช่ าระคา่ฝากสง่เป็นรายเดอืน

3.9 คา่เชา่วทิยุโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ระบบต่างๆ คา่เชา่วทิยุ คา่เชา่เครือ่งวทิยุโทรศพัทร์ะบบต่างๆ   
ประจ าส านกังาน คา่เชา่เลขหมาย คา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารวทิยุโทรศพัทเ์คลื่อนทรีะบบต่างๆ

3.10 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการใชเ้ครือ่งโทรสารทีข่ ึน้ทะเบยีนครภุณัฑข์องทางราชการ

3.11 คา่ใชจ้า่ยในการเชา่ใชบ้รกิารวทิยุตดิตามตวั เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัริาชการส าคญั กรณี
เรง่ดว่น 



การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

โดยปกตคิา่ใชจ้า่ยของปีงบประมาณใด ใหเ้บกิจา่ยจากงบประมาณของปีงบประมาณนัน้
ไปจา่ย หากมเีหตุจ าเป็นไมส่ามารถเบกิจา่ยจากงบประมาณปีนัน้ได ้ใหน้ ามาเบกิใน
ปีงบประมาณถดัไป ในลกัษณะคา่ใชจ้า่ยคา้งเบกิขา้มปี แต่ตอ้งไมเ่ป็นการจดัซือ้จดัจา้ง
เกนิกวา่งบประมาณทีไ่ดร้บั

โดยด าเนินการดงัน้ี

 ขออนุมตักิรมฯเบกิจา่ยเงนิในลกัษณะคา่ใชจ้่ายคา้งเบกิขา้มปี 

 ใหก้องคลงัตรวจสอบเงนิงบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม นัน้ๆมเีงนิ
งบประมาณคงเหลอืเพยีงพอ ไมเ่ป็นการก่อหน้ีผกูพนัเกนิกวา่งบประมาณทีไ่ดร้บั 

 ใหอ้ธบิดลีงนามรบัรองวา่ ไมไ่ดเ้ป็นการก่อหน้ีผกูพนัเกนิกวา่งบประมาณทีไ่ดร้บั ตาม
แบบฟอรม์ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด แนบประกอบฎกีาขอเบกิเงนิจากคลงั จงึจะเบกิ
จ่ายเงนิในปีงบประมาณทีข่อเบกิได ้ เชน่ คา่น ้ามนัฯเดอืน สค. ของปีก่อนนัน้ 
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ที่ส ำคัญ คือ

 รายการใดทีต่อ้งด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ ตอ้งด าเนินการใหถ้กูตอ้งตาม
ขัน้ตอนทีก่ าหนด เพ่ือไม่ให้เป็นการจดัซ้ือหรือได้รบับริการ  ก่อนได้รบัความ
เหน็ชอบ/ได้รบัอนุมติัให้จดัซ้ือจดัจ้างได้

 กรณรีายการทีไ่มต่อ้งด าเนินการทีไ่มต่อ้งจดัซือ้จดัจา้ง กส็ามารถน ามาจา่ยเงนิไดเ้ลย เชน่
คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์คา่น ้าประปา คา่เชา่บา้น เป็นตน้ 
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 ค่าสาธารณูปโภค  ( ซึ่ง มติ ครม. ห้ามน างบประมาณไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่มิได้เป็นภารกจิของ
ทางราชการและรมต.ฯให้รายงานการควบคุมและการใช้ค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาส)

- ค่าไฟฟ้าบ้านพักราชการ บางส่วน ไม่ได้ติดมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าแยกต่างหากจาก
ส านักงาน ท าให้ส่วนราชการต้องรับภาระค่าไฟฟ้าแทน

- ไม่ได้จัดท าทะเบยีนคุมการใช้ไฟฟ้าบ้านพักราชการ พบบ้านพักที่มีผูอ้ยู่อาศัยแตม่ิเตอร์
ย่อยไฟฟ้าเป็น ๐ หรือมียอดการใช้ไฟฟ้าต่ าอย่างผิดปกต ิหรือ มิเตอร์ช ารุด ท าให้ส่วน
ราชการต้องรับภาระแทน เพราะมิเตอร์ย่อยบ้านพักไม่ได้ตัดขาดจากมิเตอร์ประธาน

- ค่าโทรศัพท์ ไม่มีการบันทึกควบคุมการใช้ ไม่ได้ตรวจสอบรายการใช้ก่อนการเบิก
จ่ายเงิน ท าให้มีการเบิกค่าโทรสว่นตวั/ไมใ่ช่เพื่อภารกิจราชการ หรือ เรียกเก็บค่า
โทรศัพท์ทางไกลในเรื่องส่วนตัวเพื่อสมทบจา่ยไมค่รบถ้วน
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 การเดินทางไปราชการ

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยอนุมัติตนเอง ไม่ได้ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ นไป

- ใช้ชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน หรือชื่ออื่นที่เป็นพนักงานราชการซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เบี ยเลี ยง มาเบิกแทน พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งในสัญญาไม่ให้เบิกค่าเบี ย
เลี ยงในท้องที/่จังหวัดที่ต้องปฏิบัติงานปกติตามสัญญา

- เบิกค่าเบี ยเลี ยง ในการออกท างานในท้องที่/พื นที่ ซ่ึงเบิกจ่ายเป็นประจ าทุก
เดือน แต่ในวันที่ขอเบิก ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ขอเบิกไปท างานอะไรที่
ไหนอย่างไร สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือไม่โดยเฉพาะการเบิกจ่าย
จากกิจกรรมงานวิจัย

- มีการขอเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ที่ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุเรื่องส่วนตัว /
อ้างเหตุราชการแต่ไม่ได้ชี แจงสาเหตุและแนบหลักฐานประกอบให้ชัดเจน 

- มีการเบิกค่าธรรมเนียมที่เบิกไม่ได้อื่น เช่น ค่าจองที่นั่งพิเศษ ค่าอาหาร
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การเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (ต่อ)

 การเบกิคา่เบีย้เลีย้ง กรณพีกัคา้งไมพ่กั/ไมพ่กัคา้ง การนบัเวลาเพือ่
เบกิคา่เบีย้เลีย้งไมถู่กตอ้ง

การนบัเวลาเดนิทางไปราชการเพือ่ค านวณเบีย้เลีย้ง 

 กรณีทีพ่กัแรม ใหน้บั ๒๔ ชม เป็น ๑ วนั สว่นทีไ่มถ่งึหรอืเกนิ ๒๔ 
ชม.ถา้นบัไดเ้กนิ ๑๒ ชม.ใหถ้อืเป็น ๑ วนั ถา้ไมถ่งึใหต้ดัทิง้

 กรณีไมม่กีารพกัแรม หากนบัเวลาไดไ้มถ่งึ ๒๔ ชม. สว่นทีไ่มถ่งึ
นัน้นบัไดเ้กนิ ๑๒ ชม.ใหถ้อืเป็น ๑ วนั หากไมเ่กนิ ๑๒ ชม.แต่เกนิ 
๖ ชม.ขึน้ไป ใหถ้อืเป็นครึง่วนั
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 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง เพือ่เขา้รว่มฝึกอบรม ประชุม สมัมนา
- เบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย ระเบียบก าหนดให้เบิกที่พักจ่ายจริง ตลอดเส้นทาง

ตั งแต่ออกจากที่พัก/ส านักงาน จนกลับถึงที่พัก/ส านักงาน 

- การจัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อเดินทางไปทอดกฐินพระราชทาน เบิกไม่ได้

- ผู้จัดฯจัดอาหารให้แต่เบิกค่าเบี ยเลี ยงเพิ่มเต็มจ านวน ไม่ได้หักค่าเบี ยเลี ยงออกตาม
จ านวนมื ออาหารที่จัดให้ /แนบหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน

- ผู้จัดฝึกอบรมแต่มีการเลี ยงอาหาร แต่ไม่ได้ออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ ท าให้
เบิกเงินซ้ าซ้อน 

- การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรไม่ถูกต้อง รายละเอียดโครงการไม่ได้ระบุชื่อวิทยากร
ในแต่ละหัวข้อและไม่ก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน (ปศจ.)

- กรณีการน าบิลโรงแรมก าลังซ่อมแซม หรือไม่ได้เปิดให้บริการ มาเบิกค่าที่พัก
จ่ายจริง ในการฝึกอบรมของกระทรวงฯ ผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง /ระดับ
อื่นๆ ให้ส่งเงินคืนทั้งหมด
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 กรณีการเดินทางไปฝึกอบรมและมีการปฏิบติัราชการอ่ืนร่วมด้วยก่อนหรือ
หลงัการฝึกอบรม 
 ตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ตอบข้อหารือ กรมปศสุตัว ์

ทีก่ค ๐๔๐๖.๔ /พเิศษ ๒๖๐  ลงวนัที ่๖ กุมภาพนัธุ ์๒๕๕๗ เรือ่งการเบกิคา่เชา่ทีพ่กัในการ
เดนิทางไปราชการ กรณกีารเดนิทางไปฝึกอบรมและมกีารปฏบิตัริาชการอื่นรว่มดว้ยก่อนหรอื
หลงัการฝึกอบรม 

“กรณ ีเดนิทางไปราชการ วนัที ่๓-๙ มถุินายน ๖๑  โดย

วนัที ่๓-๕ มยิ.๖๑ เดนิทางไปราชการปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่งัหวดั พทัลุง สตูล

วนัที ่๖-๘ มยิ.๖๑ รว่มประชุมสมัมนาฝึกอบรม จ.สงขลา (ผูจ้ดัออกทีพ่กั วนัที่ ๖-๗ )

วนัที ่๙ มยิ.๖๑ ปฏบิตัริาชการใน จ.สงขลา และเดนิทางกลบั กทม.
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 กรณีการเดินทางไปฝึกอบรมและมีการปฏิบติัราชการอ่ืนร่วมด้วยก่อนหรือ
หลงัการฝึกอบรม 

๑. หลกัการเบกิคา่ทีพ่กั ในการเดนิทาง (ใหพ้จิารณาวตัถุประสงคท์ีต่อ้งพกัคา้ง)
 คนืวนัที ่๓ – ๔ มยิ.๖๑ จ าเป็นตอ้งพกัคา้ง  วตัถุประสงค์ เพือ่ปฏบิตัริาชการอื่นทีไ่มใ่ชก่าร

ฝึกอบรม สามารถคา่ทีพ่กัเหมาจา่ย/จา่ยจรงิกไ็ด ้ตามระเบยีบการเบกิ คชจ.เดนิทางฯ (ตอ้ง
เลอืกเบกิเหมอืนกนัตลอดเสน้ทาง /ทัง้คณะ)

 วนัที ่๕ มยิ.๖๑ จ าเป็นตอ้งพกัคา้ง วตัถุประสงค์ เพือ่เขา้รว่มฝึกอบรมสมัมนา ในวนัที ่๖-๘ มยิ.
๖๑ ตอ้งเบกิคา่ทีพ่กัจา่ยจรงิ ตามระเบยีบการเบกิ คชจ.ฝึกอบรม ฯ

 วนัที ่๖-๗ มยิ.๖๑ ผูจ้ดัออกคา่ทีพ่กัให้

 วนัที ่๘ มยิ.๖๑ แต่จ าเป็นตอ้งพกัคา้ง วตัถุประสงค์ เพือ่ปฏบิตัริาชการอื่นทีไ่มใ่ชก่ารฝึกอบรม
ในวนัที ่๙ มยิ. ๖๑ จงึสามารถคา่ทีพ่กัเหมาจา่ย/จา่ยจรงิกไ็ด ้ตามระเบยีบการเบกิ คชจ.
เดนิทางฯ 

๒. กรณเีดนิทางเพือ่ไปรบัการฝึกอบรมสมัมนาโดยมไิดม้กีารปฏบิตัริาชการอื่นรว่มดว้ย การเบกิ
คา่เชา่ทีพ่กัก่อนและหลงัการฝึกอบรม ตอ้งเบกิคา่ทีพ่กัจา่ยจรงิ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมฯ เทา่นัน้
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 ค่าเล่าเรียน และค่ารกัษาพยาบาล
- ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ท าให้เบิกเกิน /ต่ ากว่าสิทธิ์  เบิกไม่ถูกต้อง
- การเบิกค่าเล่าเรียน ชั น ป.ตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน  เกินสิทธิ์ (ระเบียบก าหนดให้เบิกได้

ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อป)ี
- การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรต้องเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ไม่สามารถเบิก

ได้ทั งหมดที่กระทรวงศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้โรงเรียนจัดเก็บค่าเล่าเรียน
- ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรแต่ละเทอมการศึกษา เพื่อควบคุมไม่ให้

เบิกเกินสิทธิ์
- การเบิกค่ารักษาพยาบาลให้เบิกทั งหมด  โดยไม่ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบฯ

ไม่ได้ตรวจสอบรหัสค่าบริการสาธารณสุขที่กระทรวงการคลังก าหนดให้เบิกจ่ายได้ /การเบิกค่า
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติไม่ได้แนบหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ท าการรักษาประกอบการ
ขอบเบิก /ค่าตรวจสุขภาพเบิกเกินสิทธิ์ 

- สาเหตุส าคัญ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามหรือศึกษาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างสม่ าเสมอ /ไม่
ตรวจสอบ ให้เบิกทั้งหมด
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วิธีการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล
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- การตรวจสอบอัตราค่าบริการสาธารณสุข  :  welcgd.cgd.go.th/wel/searchmed.js
- การตรวจสอบอุปกรณ์อวัยวะเทียม : welcgd.cgd.go.th/wel/searcheqp.jsp



 มีการแบง่วงเงินการจดัซือ้จนวงเงินน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท เพื่อไม่ต้องท า e-GP จงึต้องท า 
PO ในระบบเพื่อจองเงินและเบิกจ่ายตรงให้กบัผู้ขายโดยตรง 

 มีการน าพสัดจุากผู้ขายมาก่อนแล้วจงึจดัท าหลกัฐานการจดัซือ้จดัจ้างเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายเงินในภายหลงั

 เบิกจ่ายเงินก่อนแต่ยงัได้รับพสัดไุมค่รบถ้วน

 จดัท าหลกัฐานการจ้างเหมาบริการเพื่อเบิกจ่ายเงิน ก่อนการจดัจ้างจริง

 มกีารจดัซือ้จดัจา้งคา้งเบกิจา่ยเงนิเป็นจ านวนมาก ซึง่เกอืบทัง้หมดมกีารรบัของ  และมี
การเบกิใชว้สัดุเพือ่น าไปปฏบิตังิานแลว้ แต่ยงัไมไ่ดด้ าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในระบบ 
e-gp ไมไ่ดจ้ดัท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง (po) ในระบบ GFMIS  และหรอืไมส่ง่ใบส าคญั
ขอเบกิจา่ยเงนิจากคลงั
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การจดัซ้ือจดัจ้าง
 การจัดซื อจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หลายแสนบาท ไม่แนบรายละเอยีดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพัสดุ (สเปค) ซึ่งกรมฯโดยคณะกรรมการก าหนดสเปค ได้ก าหนดไว้ให้แล้ว
หลายรายการ

 ก าหนดสเปคขึ นใหม่ ท าให้สาระส าคัญบางสว่นขาดหายไป หรือมีรายละเอยีดคุณสมบัติต่ า
กว่าสเปคที่กรมฯก าหนด (วิธีการเฉพาะเจาะจง)

 การซ่อมแซมครุภัณฑ/์สิง่ปลูกสร้าง ไม่มีรายละเอียดท่ีจะซ่อมแซมใหช้ัดเจน ระบุเพียงการ
ซ่อมซ่อมครุภัณฑ.์....... จ านวน ๑  รายการเป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท และไม่ได้แนบ
ภาพถ่ายก่อน หลัง ด าเนินการ

 การจัดซื อจดัจา้งวัสดุอุปกรณ์ในการฝกึอบรม จัดอบรมเสร็จแลว้แต่เพิ่งขออนุมตัิจัดซื อจดั
จ้าง ฯ
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 สญัญา ใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง
- การจัดซื อวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ ที่มูลค่าสูง และเสปคก าหนดให้รับประกับ ๑ปี แต่หน่วยงาน 

จัดท าใบสั่งซื อส่ังจ้างแทนการสัญญา ท าให้ไม่มีการเรียกรับหลักประกันสัญญา ความช ารุด
บกพร่อง

- สัญญาจ้าง ใบสั่งจ้าง ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากรก าหนด

- การเปิดเผยราคากลาง ไม่ได้ระบุราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แหล่งที่มาราคากลาง และรายงาน
เสนอความเห็นชอบราคากลาง ตามแบบและรายละเอียดที่ ปปช.ก าหนด

เงื่อนไขการประกาศเปิดเผยราคากลางตามคู่มือ ปปช. (จากสรุปของกรมบัญชีกลาง)

 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการค านวณราคากลางในการ
จัดซื อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆก็ตาม

 กรณีการจัดซื อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ
ก็ตามไม่ต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง  แต่ต้องมีราคา
กลางและการค านวณราคากลางประกอบไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นด้วย
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 การจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิทีไ่มต่อ้งด าเนินการในระบบ e-GP (หนงัสอืดว่นทีสุ่ด  ทีก่ค. ๓๒๒ ลง
วนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ เรือ่งแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP)
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 การตรวจรบัพสัดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม ที่สเปค/หรือที่

ตกลงไว้
- ได้รับวัสดุที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าสเปคที่ก าหนด  หรือมีระยะเวลาที่ผลิตมา

นานกว่าระยะเวลาที่สเปคก าหนดไว้  สเปคก าหนดต้องมีอายุคงเหลือไม้น้อย
กว่า ๑ปี แต่รับพัสดุ อายุคงเหลือ ๖ เดือน ๙ เดือน

- ณ วันส่งมอบ  ได้รับวัสดุที่หมดอายุแล้ว 
- ไม่มีหลักฐานส าคัญ เช่น หนังสือแจ้ง lot no. ที่จะจัดส่ง และหนังสือรับรอง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ Certificate ที่สามารถยืนยันได้ว่า ยา
เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ อาหารสัตว์ แร่ธาตุ ตาม lot ที่จัดส่ง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามสเปค ไมแ่นบส าเนาหลกัฐานแสดงการไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติ/
น าเขา้/ขายยาตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ หรอื ส าเนาใบส าคญัการขึน้
ทะเบยีนต ารบัยาทีเ่สนอ เชน่ ทย.๑ 
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 การตรวจรบัพสัดุ

- ได้รับครุภัณฑ์ ที่มีรายละเอียดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามสเปคที่ได้ตกลง/ท า
สัญญากัน ต่ ากว่าสเปค

- ไม่ได้แจ้งเรียกค่าปรับเมื่อครบก าหนดส่งมอบงาน ไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งสงวน
สิทธิ์การปรับเมื่อตรวจรับพัสดุ รวมทั้ง ไม่ได้หักค่าปรับจากผู้ขายที่ส่งมอบ
งานล่าช้ากว่าสัญญา (ปศจ.)
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การด าเนินการกรณี มีคา่ปรับ
 ระเบยีบฯขอ้ ๑๘๑ กรณีทีส่ญัญาหรอืขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดสง่มอบแลว้ และมคีา่ปรบั

เกดิขึน้ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้การเรยีกคา่ปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจากคูส่ญัญา 
ภายใน ๗ วนัท าการนบัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดสง่มอบ และเมือ่คูส่ญัญาไดส้ง่มอบ
พสัดุ ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้สงวนสทิธิก์ารเรยีกคา่ปรบัในขณะทีร่บัมอบพสัดุนัน้ดว้ย

 ขอ้ ๑๘๓ หากปรากฏวา่คูส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิตัสิญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมี
การปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ หากจ านวนเงนิคา่ปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิ
คา่พสัดุหรอืคา่จา้ง ใหห้น่วยงานพจิารณาบอกยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง เวน้แต่ 
คูส่ญัญาจะไดย้นิยอมเสยีคา่ปรบัโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ ใหห้น่วยงานพจิารณาผอ่น
ปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ทา่ทีจ่ าเป็น
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 หลกัประกนัสญัญา และการรบัประกนัความช ารุดบกพรอ่ง
- ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา /ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

- มีหลักประกันสัญญาที่ครบก าหนด  ไม่ได้ส่งคืนจ านวนมาก 

- การรับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา ไม่เป็นไปตามสเปคที่
ก าหนด เช่น ซื อรถยนต์ซึ่งสเปคก าหนดต้องอย่างน้อย ๑ ปี/๑๐๐,๐๐๐ 
กม. หน่วยงานท าสัญญารับประกันเพียง ๓๐ วันเท่านั น

- ไม่ได้ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง และแจ้งผู้รับประกันให้ซ่อมแซมให้
เรียบร้อย ก่อนคืนหลักประกันสัญญา ท าให้ส่วนราชการเสียประโยชน์

- ไม่มีหลักฐานการรับคืนเงินประกันสัญญา หรือหลักประกันสัญญา จาก
คู่สัญญา (ใบส าคัญคู่จ่ายประกอบฎีกาขอเบิกเงินฝากคลัง)
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 วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสอบความช ารดุบกพร่อง ก่อนคืนหลงัประกนัสญัญา

- ระเบยีบการจดัซือ้จดัจา้งฯปี๖๐ ขอ้ ๑๘๔-๑๘๖

- ขอ้ ๑๘๔ ภายหลงัจากสิน้สดุสญัญา ระหวา่งทีอ่ยูใ่นระยะเวลาการรบัประกนัความช ารดุ
บกพรอ่ง ใหห้วัหน้าหน่วยงานผูค้รอบครองพสัดุหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมหีน้าที่
รบัผดิชอบดแูลบ ารงุรกัษาและตรวจสอบความช ารดุบกพรอ่งของพสัดุ 

- ขอ้๑๘๕ กรณปีรากฏความช ารดุบกพรอ่ง ใหแ้จง้ผูข้าย/ผูร้บัจา้งซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย 
พรอ้มทัง้แจง้ผูค้ ้าประกนั(ถา้ม)ีทราบ

- ขอ้๑๘๖ เมือ่สญัญาจะครบก าหนดรบัประกนั ใหพ้จิารณาถงึความช ารดุบกพรอ่งของพสัดุ 
เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย ก่อนคนืหลกัประกนัสญัญา

- (หนงัสอื....เรือ่งหลกัเกณฑก์ารคนืหลกัประกนัสญัญา )  ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
รบัประกนั หน่วยงานตอ้งตรวจสอบความช ารดุบกพรอ่งของครภุณัฑ ์ทุกรายการ ภายใน 
๑๕ วนั ในการรบัประกนัไมเ่กนิ ๖ เดอืน และ ๓๐ วนั ในการรบัประกนัตัง้แต่ ๑ ปี เพือ่
แจง้คูส่ญัญาด าเนินการซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย
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วัสดุ
 การบนัทกึควบคมุวสัด ุไม่ครบถ้วนถกูต้อง  ไม่ได้บนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัวสัด ุเช่น ปริมาณ 

ขนาดบรรจ ุหน่วยนบั วนัหมดอาย/ุวนัท่ีผลิต ฯลฯ 

 บนัทกึรับ-เบิกจ่ายไม่ถกูต้อง หลกัฐานการรับ-เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน กระทบยอดคงเหลือผิด  
บนัทกึรายการรับวสัดตุามรายการท่ีเบิกจ่ายเงินไมได้บนัทกึตามวนัที่ได้รับจริง ได้รับวสัดมุาแล้ว
ไม่ได้บนัทกึควบคมุโดยเร็ว บนัทกึรายการเบิกจ่ายไปคราวเดียวทัง้จ านวนท าให้ไม่มีวสัดคุงเหลือ
ทางบญัชี ท าให้วสัดคุงเหลือไม่ถกูต้อง

 วัสดุที่ได้รับจาก ส านัก/กองต้นสังกัด แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบรับมอบ /มีแต่ได้รับ
ล่าช้า และหลักฐานไม่ได้ระบุรายละเอียดวันหมดอายุหรือจ านวนให้ถูกต้อง และ ไม่ได้
โอนวัสดุตามระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน

 การเบิกใช้ ไม่ได้เบิกจ่ายวสัดท่ีุได้มาก่อน/หมดอายกุ่อนออกไปก่อน  วสัดคุงเหลือมากเกินความ
ต้องการ  

 การจดัเก็บวสัด ุไม่เรียบร้อย ไม่ปลอดภยั ท าให้สุม่เสี่ยงท่ีจะหมดอาย ุเสื่อมสภาพ ก่อนการใช้
งานได้ทนั โดยเฉพาะวคัซีน ยา เวชภณัฑ์ อาหารสตัว์ ก้อนเกลือแร่ ชดุทดสอบตา่งๆ ฯลฯ
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 พบวสัดหุมดอาย ุใกล้หมดอาย ุเสื่อมสภาพ
- วางแผนการจัดหาไม่เหมาะสม ซื อมากเกินจ าเป็น เพื่อเร่งรัดเปอร์เซ็นต์เบิกจ่ายเงิน

- การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตาม สเปคที่ก าหนด ไม่ได้ตรวจสอบ lot no วันหมดอายุ วัน
ผลิต ท าให้ได้ของเก่า ผลิตมานาน อายุการใช้งานเหลือน้อย

- นโยบาย/รูปแบบกิจกรรม /โครงการเปลี่ยนแปลงไป/ความต้องการใช้ลดลง วัสดุคงเหลือ
มากแต่ไม่บริหารจัดการให้เหมาะสมก่อนที่จะหมดอายุ

- การเบิกจ่ายวัสดุไม่เป็นไป ตามระบบที่ซื อมาก่อน/ ผลิตก่อน/ หมดอายุก่อนเบิกใช้ก่อน ท า
ให้หยิบใช้ของใหม่ก่อน

- การจัดเก็บวัสดุ ไม่เหมาะสม โรงเก็บหลังค่ารั่ว วัสดุที่เสื่อมสภาพง่าย เช่น ก้อนแร่ธาตุ 
อาหารสัตว์ ปุ๋ย ไม่มีชั นรอง สุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายจากความชื น

- ไม่มีการมอบหมายงาน ให้ชัดเจน ไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเก่า และ
ใหม่ ท าให้วัสดุถูกจัดเก็บไว้ขาดการดูแลรักษา และน าไปใช้ประโยชน์  (รวมทั ง วัคซีน ยา
และเวชภัณฑ์  ของศูนย์ฯ บ ารุงพันธุ์)
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ครุภณัฑ์และส่ิงปลูกสร้ำง
 การบนัทกึควบคมุ ไมค่รบถ้วนถกูต้อง ไมไ่ด้บนัทกึรหสัทรัพย์สินตามระบบ GFMIS ไมไ่ด้บนัทกึรายการตดั

จ าหน่าย (ขาย/โอน) ไมไ่ด้ระบสุถานท่ีตัง้และใช้งานไว้ให้ชดัเจน 

 การคดัลอกทะเบียนคมุครุภณัฑ์ใหม ่ บนัทกึไมค่รบถ้วน ไมม่ีหลกัฐานเดิมให้ตรวจสอบ มีความเสี่ยงที่จะ
บนัทกึไมค่รบถ้วนถกูต้อง 

 รายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สินในระบบ GFMIS เช่น รหสัทรัพย์สินวนัท่ีเดือนปีที่ได้มา มลูคา่ทรัพย์สิน ฯ กบั
ทะเบียนคมุทรัพย์สิน/หลกัฐานการขอขึน้ทะเบียน ไมถ่กูต้องตรงกนั

 การยืมทรัพย์สินระหวา่งหน่วยงาน ไมไ่ด้ท าหนงัสือยืมไว้เป็นหลกัฐาน บางกรณียืมไปนานมากแล้วจน
ทรัพย์สิน ช ารุด สญูหายโดยเจ้าของไมไ่ด้ติดตามทรัพย์สินตนเองเป็นระยะ ( รถยนต์ ปืน)

 การจดัเก็บหลกัฐานการได้มา ขึน้ทะเบียน การจ าหน่าย การยืม/ให้ยืม ฯลฯ ไมค่รบถ้วนเรียบร้อย

 การติดรหสัประจ าตวัทรัพย์สิน ไมค่รบถ้วนชดัเจน ไมส่ามารถยืนยนัตวัตนได้  

 มีทรัพย์สินที่ล้าสมยั ช ารุด หมดความจ าเป็นในการใช้งานหลายรายการ ซึง่เป็นภาระในการดแูลรักษาของ
หน่วยงาน บางหน่วยงานจดัเก็บรักษาไว้ไม่เหมาะสม เสี่ยงตอ่การสญูหาย

 ประวตัิการซอ่มแซมทรัพย์สิน บนัทกึไมค่รบถ้วน บนัทกึไมถ่กูต้องเป็นปัจจบุนั

 คณะกรรมการตรวจสอบพสัดปุระจ าปี ไมไ่ด้ตรวจสอบทะเบียนคมุ หลกัฐานการรับ-จ าหน่าย และตวัตน ท า
ให้รายงานผลการตรวจสอบพสัดปุระจ าปีไมถ่กูต้องตามสภาพของทรัพย์สินจริง
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รถราชการ และน า้มันเชือ้เพลิง
 สว่นใหญ่ด าเนินการถกูต้องตามระเบียบ  มีบางหน่วยงานเทา่นัน้ ไมใ่ห้ความส าคญัในการควบคมุการใช้ รถ

ราชการ และน า้มนัเชือ้เพลิง 
 การขออนญุาตใช้รถไมค่รบถ้วน  สว่นใหญ่มีการขออนญุาตใช้รถเฉพาะที่ต้องแนบรายงานการเบิกค่าใช้จ่าย

เดินทางเทา่นัน้ 
 การขออนญุาตไมร่ะบรุายละเอียดการเดินทาง วนัท่ี หมายเลขรถ ภารกิจ ฯลฯ ให้ชดัเจน ระบเุพียง “ใช้ใน

ราชการ” เท่านัน้ หรือ ใช้ในพืน้ท่ี การจดัเก็บหลกัฐานใบขออนญุาตและใบขออนมุตัิเดินทางไมเ่รียบร้อยเสี่ยง
ตอ่การสญูหาย 

 กญุแจรถง่ายต่อการหยิบใช้ โดยไมม่ีการควบคมุอย่างเคร่งครัด(ไมต้่องขออนญุาตใช้รถก็เอารถไปใช้ได้)
 บนัทกึการใช้รถ ไมค่รบถ้วนตามจริง เลขไมล์ขาดหายไปเป็นช่วงๆ บนัทกึเลขไมล์มากเกินกวา่สถานท่ีท่ีไป

ราชการ  ไมไ่ด้ระบช่ืุอผู้ใช้รถ ภารกิจและสถานที่ไว้ให้ชดัเจน เช่น ระบเุพียงแค ่“ใช้ในฟาร์ม” หรือ “ไปร้านค้า”
เท่านัน้แตเ่ลขไมล์มากเกินกว่าระยะทางท่ีควรจะเป็น

 มีการคดัลอก/จดัท าบนัทกึการใช้รถราชการขึน้ใหม ่เพื่อให้ตรวจสอบเทา่นัน้  
 รถราชการบางสว่น ไมไ่ด้ตอ่ทะเบียน สมดุคูม่ือจดทะเบียนสญูหาย ไมไ่ด้พ่นตราเคร่ืองหมายกรมฯให้

ครบถ้วนตามระเบียบฯก าหนด
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 การบนัทกึควบคมุประวตัิการซ่อมแซมรถราชการไม่ครบถ้วน ไม่ได้ระบเุลขไมล์เม่ือซ่อม ไม่ได้
ระบรุายละเอียดการซอ่ม  ช่ือผู้ขาย/ผู้ รับจ้างซ่อม ให้ถกูต้อง ไม่ได้จดัเก็บส าเนาหลกัฐาน
รายละเอียดการซอ่มไว้ให้ครบถ้วน

 รถจกัรยานยนต์ สว่นมากขาดตอ่ทะเบียนนานแล้วเพราะช ารุด สภาพไม่พร้อม การใช้งานไม่มี
การขออนญุาตและบนัทกึการใช้งานในแตล่ะครัง้

 ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์สิน้เปลืองน า้มนั ไว้เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ กบัอตัราสิน้เปลืองที่เกิดขึน้จริง 

 การเติมน า้มนั ไม่ได้ระบเุลขทะเบียนรถให้ชดัเจน ไม่มีการบนัทกึควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิง การ
บนัทกึไม่ถกูต้องครบถ้วน หลกัฐานใบสัง่จ่ายน า้มนัไม่ครบถ้วน ไมมี่สลิปใบเสร็จรับเงิน/ใบสง่ของ
ชัว่คราวจากป๊ัมในการเติมน า้มนัแตล่ะครัง้ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบยืนยนัการเติมน า้มนัจริงได้ 

 มีการเติมน า้มนัใสร่ถสว่นตวั ซึง่ไม่สามารถท าได้ แม้ว่าจะน ารถราชการไปใช้เพื่อภารกิจราชการ
ก็ตาม (ซึง่ต้องขออนญุาตและเบิกคา่ชดเชยพาหนะสว่นตวัแทน)

 ไม่มีการบนัทกึควบคมุการใช้งาน รถแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ไม่มีประวตัิการ
ซอ่มแซมรถแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร แตมี่การเติมน า้มนัจ านวนมาก
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การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี

 ณ สิน้ปีงบประมาณ เจา้หน้าทีพ่สัดุ หรอืเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ไมไ่ดจ้ดัท าสรุปรายงาน
วสัดุ ครุภณัฑค์งเหลอื รวมทัง้ สรุปยอดสตัวค์งเหลอืทุกชนิด (พรอ้มหมายเลขเบอร)์ 
เพือ่ใหค้ณะกรรมตรวจสอบพสัดุคงเหลอืประจ าปี ใชใ้นการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ไมไ่ดต้รวจสอบบญัชคีุมวสัดุกบัหลกัฐานการรบั-
เบกิจา่ยวสัดุวา่การรบัจา่ยถูกตอ้งหรอืไม ่ ไมไ่ดต้รวจสอบทะเบยีนคุมทรพัยส์นิกบั
หลกัฐานการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์หลกัฐานการจ าหน่ายครุภณัฑ ์(ขาย โอน) พสัดุ
คงเหลอืมตีวัอยูต่รงตามบญัช/ีทะเบยีนหรอืไม ่มรีายการใดช ารุด เสือ่มคุณภาพ หรอืสญู
ไปเพราะเหตุใด รวมทัง้ปศุสตัว์

 การรายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี และการปรบัปรุงบญัชคีา่วสัดุและบญัชวีสัดุคง
คลงัตามระบบ GFMIS ไมถู่กตอ้ง ตามทีค่งเหลอืจรงิ

 การจ าหน่ายพสัดุช ารุด หน่วยงานไมไ่ดด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจาก
วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากอธบิดี



พืชอาหารสตัว์
 การจัดท าแผนที่แปลง และ การบันทึกระเบียนแปลงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน

 การบันทึกควบคุมผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ทั ง เสบียงสัตว์ และ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หลักฐานการเบิกจ่ายสูญหาย ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตรวจสอบได้

 การเบิกจ่ายเสบียงสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ให้เกษตรกรทุกรายเท่าๆกัน ตามอัตราที่กรมฯก าหนด 
โดยไม่ได้พิจารณาตามความเหมาะสมจ าเป็นของจ านวนสัตว์ และ/หรือ ขนาดพื นที่ของเกษตรกร

 ทั งนี  หน่วยงานต้องพิจารณาว่า สามารถแจกจ่าย หรือสนับสนุนเสบียงสัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ได้
หรือไม่ ตามระเบียบการจัดซื อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑๕(๓) การโอนทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งสามารถให้ /
โอนได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
เท่านั น

 การจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อการผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ ไม่สอดคล้องสมเหตุสมผล
กับผลการด าเนินงานจริง หรือ ปัจจัยการผลิตอื่นๆที่เบิกใช้ รวมทั ง เครื่องจักรกลและน  ามัน ด้วย เช่น มี
การเบิกจ่ายค่าจ้างขนหญ้าแห้งก่อนการตัดอัดหญ้า เป็นต้น
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ด้านปศสุตัว์

 ไมไ่ดท้ าทะเบยีน (บญัชฟีารม์) ควบคุม/มแีต่ท าไมเ่รยีบรอ้ย /ตดับญัชผีดิตวัผดิเบอร์

 ลงบญัชไีมถู่กตอ้ง น้อยกวา่จ านวนลกูเกดิจรงิ ตดัจ าหน่ายโดยไมม่หีลกัฐาน
 คดัลอกบญัชใีหม ่คดัลอกสตัวม์าไมค่รบ สตัวส์ญูหาย

 สตัวส์ญูหายระหวา่งเดอืน ไมย่กยอดคงเหลอืไปเดอืนหน้า หรอืหน้าถดัไป (หายไป
กลางอากาศ เฉยๆ เลย)

 เอกสารหลกัฐานไมม่/ีมไีมค่รบ/เกบ็ไมเ่รยีบรอ้ย หาอะไรกค็อ่ยไมเ่จอ

 สตัวปี์ก พบปัญหาการไมบ่นัทกึบญัช ีในหลายขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง
 ใหค้นเลีย้ง (คนงานท า) หวัหน้างานเลีย้งไมไ่ดเ้ขา้ดแูล ตรวจสอบ การรายงานยอด

สตัวท์ุกเดอืนไมถู่กตอ้ง
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ปศุสัตว์
การบันทกึควบคุม

 การให้เบอร์ลกูเกิดล่าช้า ท าให้มีความเสี่ยงสงูที่จะมีสตัว์ขาย/สญูหายก่อนการบนัทกึควบคมุ ไม่ได้
รายงานลกูสตัว์ตาย หรือ อาจมีการเลีย้งสตัว์นอกทะเบียนได้

 การจัดเก็บหลักฐาน การบันทึกทะเบียนคุมสัตว์เกิด บัญชีคุมฟาร์ม หลักฐานโอน/รับโอน หลักฐานการคัด
สัตว์ การขาย รายงานสัตว์ตาย ไม่เรียบร้อย  ไม่ครบถ้วน สูญหาย ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องในการ
บันทึกรายการรับ-ตัดจ าหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียนคุมได้

 ไม่มีการส่งมอบงานระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคนเก่าคนใหม่  ไม่มีการสอนงาน 
ท าให้หลกัฐานสญูหาย  ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ าหน่ายเพื่อตดับญัชี ไม่มีการติดตามหรือ
ด าเนินการให้ถกูต้องเหมาะสมแก่ทรัพย์สินทางราชการ

 สตัวข์าดบญัชี/สญูหาย
 ผอ.ศนูยฯ์ไม่ได้การควบคมุ ก ากบั ดแูล อย่างใกล้ชิด
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จดุอ่อนและความเส่ียงส าคญั คือ การควบคมุและ
ก ากบั ดแูล ไม่เคร่งครดั


