


สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน) 
ของสํานักตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
ขอบกพรองท่ีพบซํ้า ๆ ขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ระเบียบท่ีเกี่ยวของ/หนังสือท่ีอางถึง 

1) ดานการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับ 
    1.1 ความคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบ 
GFMIS 
         (1)  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทและแหลงเงิน 
ไมสอดคลองกับใบสําคัญ 
 
 
 
 
 
         (2)  บันทึกรายไดเขาระบบไมเปนปจจุบัน 
 
         (3)  บันทึกรายการคาเสื่อมราคาสินทรัพย 
ไมครบถวน 

 
 
 
 
 -  ใหระบุรหัสบัญชีแยกประเภทและแหลงเงินให
สอดคลองกับใบสําคัญ รวมท้ังสอบทานเอกสารอยาง
สมํ่าเสมอ และรัดกุม 
 
 
 
 
 -  ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงิน ในระบบ
ภายในวันท่ีรับเงิน 
 -  ณ วันสิ้นปงบประมาณ สวนราชการตองบันทึก
รายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคางใหครบถวน เชน 
บัญชีคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย 
เปนตน 

 
 
 
 
 -  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.2/ว 141  
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2551 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐาน 
เพ่ือใชในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 -  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ 
ว 483 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการ
กํากับดูแลการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS 
 -  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 76 
 -   หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.2/ว 141 
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2551 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐาน 
เพ่ือใชในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 -  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 353 
ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เก่ียวกับการปรับปรุงบัญชี เพ่ือจัดทํารายงานการเงิน
ประจําป 
 

 



2 
 

ขอบกพรองท่ีพบซํ้า ๆ ขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ระเบียบท่ีเกี่ยวของ/หนังสือท่ีอางถึง 
         (4)  เรียกรายงานเพ่ือสอบทานการบันทึกบัญชี    
ไมครบถวน 
 
 
    1.2 การปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
          หลักฐานการเบิกจายเงินไมถูกตอง ไมครบถวน 
          -  หลักฐานการเบิกจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมตรงกับท่ีขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการกรณีเดินทาง
เปนหมูคณะไมระบุเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละคน 

 -  ทุกสิ้นวันทําการสวนราชการตองเรียกรายงานจาก
เครื่อง GFMIS Terminal หรือผาน web Report 
เพ่ือทําการตรวจสอบขอมูล 
 
 
 
 -  การเบิกจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ 
ตองแนบหลักฐานประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 
1.  ใบขออนุมัติอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2.  ใบเซ็นชื่อการปฏิบัติงาน 
3.  หลักฐานใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4.  ใบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5.  หลักฐานการขอเบิกจายเงิน คาอาหารทําการนอก
เวลาราชการ โดยคํานวณจํานวนชั่วโมงทํางานและ
จํานวนเงินใหถูกตองตามสิทธิท่ีควรไดรับ 
    พรอมท้ังตองกําชับใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของหลักฐานการจายเงินตรวจสอบความถูกตอง
กอนเบิกจายเงินทุกครั้ง 
 
 -  กรณีเดินทางเปนหมูคณะ และจัดทําใบเบิกคาใชจาย
รวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ
สิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกันใหแสดง
รายละเอียดของวัน เวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลนั้นใน
ชองหมายเหตุ 

 -  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ 
ว 88 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  คําอธิบายวิธีจัดทําใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 
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          -  ไมมีหนังสืออนุมัติเดินทางกรณีเดินทางไป
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
          -  ไมมีใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินประกอบ
หลักฐานการจายเงินคาพาหนะเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
          -  เบิกคาใชจายราชการไมถูกตอง เบิกเกินสิทธิ 
เชน เบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางซํ้ากับเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานคาลวงเวลา เบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ บางสวนราชการยังไมสอดคลองกับหลักฐานท่ี
ปรากฏหรือระยะเวลาท่ีไมสมเหตุสมผลกับรายละเอียด  
การเดินทาง 

 -  หลักฐานการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ตองเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ดังนี้ 
1.  รายงานการเดินทางไปราชการตามแบบฟอรม 
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
2.  หนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
3.  ใบสําคัญคูจาย 
 
 
 -  ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินประกอบหลักฐาน
การจายคาพาหนะเดินทาง กรณีขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการจายเงินไป โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซ่ึงมี
รายการไมครบถวน หรือไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรับเงินได ใหขาราชการหรือลูกจางนั้นทําใบรับรองการ
จายเงินเพ่ือนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอ
สวนราชการ และเม่ือมีการจายเงินแลว ใหขาราชการ
หรือลูกจางนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อใน
ใบเสร็จรับเงินนั้น เพ่ือเปนหลักฐานการจาย 
 
 -  การเบิกจายเงินใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนดให
เบิกจายได และตองตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
การเบิกจายเงิน ตรวจสอบ/คํานวณอัตราคาเบี้ยเลี้ยง 
คาท่ีพัก คาพาหนะ ตามสิทธิท่ีไดรับและเปนไปตามท่ีได
อนุมัติหลักการคาใชจายไว 

 -  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 -  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ 
พ.ศ. 2524 
 
 -  ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
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          -  การจัดทํารายงานขอซ้ือ/ขอจางไมครบถวน 
หลักฐานการจัดซ้ือ/จัดจางรายละเอียดไมครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  การจัดทํารายงานขอซ้ือ/ขอจางตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 ดังนี้ 
1.  เหตุผลความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
2.  รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
3.  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ 
หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 
2 ปงบประมาณ 
4.  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางใหระบุวงเงินงบประมาณ 
ท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้นท้ังหมด กรณีไมมีวงเงิน
งบประมาณใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจาง 
ในครั้งนั้น 
5.  กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใชงานนั้น 
แลวเสร็จ 
6.  วิธีท่ีจะซ้ือหรือจางและเหตุผลท่ีจะตองซ้ือหรือจาง
โดยวิธีนั้น 
7.  ขอเสนออ่ืนๆ เชน การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตางๆ ท่ีจะเปนในการซ้ือหรือจาง การออกประกาศสอบ
ราคาหรือประกวดราคา 
 
 
 

 -  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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          -  บางรายการไมบันทึกขอมูลเก่ียวกับการควบคุม
พัสดุและยานพาหนะ หรือ บันทึกไมครบถวนและไมเปน
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
          -  บางหนวยงานไมไดเผยแพร ประกาศเชิญชวน 
หรือไมไดเผยแพรในวันท่ีลงนามในประกาศเชิญชวน 
 
 
 
 
 
          -  ไมไดเผยแพรประกาศรางขอบเขตของงาน 
(TOR) ในระบบกรมบัญชีกลางกอนการประกาศเชิญชวน 

 -  การควบคุมพัสดุ ใหอยูในการควบคุมตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 3 สวนท่ี 2 ท่ีกําหนดวา 
พัสดุไมวาจัดทําเอง แลกเปลี่ยน เชา ยืม รับบริจาค ฯลฯ 
ใหอยูในความควบคุมของระเบียบนี้ท้ังสิ้น คือ  
ตองลงทะเบียนหรือบัญชีควบคุมตามแบบตัวอยาง 
ทายระเบียบฯ 
 
 -  เม่ือหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุไดลงนามใน
ประกาศเชิญชวนแลว หัวหนาฝายพัสดุในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา จะตองนํา
ประกาศไปเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน และ
กรมบัญชีกลางไมนอยกวา 3 วัน โดยใหปดประกาศ
อยางเปดเผย ณ ท่ีทําการของหนวยงานฯ ดวย 
 
 -  เม่ือหัวหนาหนวยงานไดอนุมัติรางขอบเขตของงาน 
(TOR) และเอกสารประกวดราคาแลวใหฝายพัสดุนํา
สาระสําคัญท่ีสามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซต
ของหนวยงานฯ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลางเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน เพ่ือรับฟงคําวิจารณ
หรือขอเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร 
หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผย 
 
 

 -  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 -  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. 2549 
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          -  บางหนวยงานไมไดเผยแพรประกาศผลผูชนะ
การเสนอราคาโดยวิธีการสอบราคาหรือประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในระบบจัดซ้ือ/จัดจางของกรม 
 
 
 
          -  ไมไดจัดทําใบขออนุญาตใชรถหรือบันทึกการ 
ใชรถไมครบถวน และไมไดจัดทําเกณฑการใชสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  คณะกรรมการประกวดราคา โดยฝายพัสดุในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา จะตองนําผล
การพิจารณาท่ีผูมีอํานาจสั่งซ้ือ/สั่งจาง เห็นชอบหรือสั่ง
ยกเลิกการประกวดราคาประกาศในเว็บไซตของ
หนวยงาน และกรมบัญชีกลาง ไมนอยกวา 3 วัน 
 
 -  ใหจัดทําใบขออนุญาตใชรถหรือบันทึกการใชรถให
ครบถวน และจัดทําเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
เปนประจําทุกสิ้นป 

 
 
 
 
 
 
 -  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  
พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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