
ผลการตรวจสอบ  
โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพ
การผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสรมิการเกษตร 



การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ : 

1. เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานโครงการฯ ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและ

สหกรณวาดวยการบริหารงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนไปตามคูมือการดําเนินการโครงการฯ 

2. เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานโครงการฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในระดับ

สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และ ศพก. เพียงพอเหมาะสม หรือไม 

3. เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

แกไข 

 



ขอบเขตการตรวจสอบ : 

 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา    

เกษตร (ศพก.) กิจกรรมท่ี 1 - 4  

 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินคาเกษตร 

 

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) 



วิธีการการตรวจสอบ : 

  แบบสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของโครงการ  

 สัมภาษณเกษตรกรตนแบบ 

 สัมภาษณเกษตรกรผูเขาใชบริการศูนยฯ 

 สังเกตการณบริเวณศูนยฯ 

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจางที่เก่ียวของกับโครงการฯ 

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) 



ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ (ความเสีย่ง) 

ขอตรวจพบที่ 1 : 

   การดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา 

เกษตร (ศพก.) ปฏิบัติไมสอดคลองเปนไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและ

สหกรณวาดวยการบริหารงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามคูมือการ

ดําเนินการโครงการฯ 

ขอตรวจพบที่ 2 : 

   การดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในระดับสํานักงาน

เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และ ศพก. ยังไมเพียงพอเหมาะสม 

 



ขอสังเกตที่ 1 : 

การใชศาลาเรียนรูศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามวัตถุประสงคของ

โครงการฯ 

ขอสังเกตที่ 2 : 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ยังมี

จุดออนที่ตองพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 

 

ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ (ความเสีย่ง) 



สรปุผลการตรวจสอบ 
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ขอตรวจพบที่ 1.1 เกษตรกรตนแบบมีคุณสมบัติไมสอดคลองเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการบริหารงานศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และคูมือ

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

   (1) เกษตรกรตนแบบไมใชเจาของแปลงเรียนรู  

   (2) การเปนวิทยากรถายทอดองคความรู ทักษะ และประสบการณอาชีพ 

ไมสอดคลองกับ ศพก. ที่ขึ้นทะเบียนไว 

    

ขอ้ตรวจพบท่ี 1 
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร (ศพก.) 

ปฏบิติัไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ 



ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณว่์าดว้ยการบรหิารงานศนูยเ์รยีนรู ้
การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ขอ้ 8 

เกษตรกรตนแบบ เปนเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู ที่เปน 

Smart Farmer มีความรู ทักษะและความพรอมในการ

ถายทอดความรู และประสบความสําเร็จในการปรับปรงุหรือ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สําคัญของพื้นที่ ตั้งแตการ

ผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด เปนที่ยอมรับ และ

สามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในชุมชน 



ขอตรวจพบที่ 1.2 ฐานเรียนรูยังไมสอดคลองเปนไปตามระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณวาดวยการบริหารงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และคูมือโครงการศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) คือ ฐานเรียนรูไมมีปายชื่อ

ฐานหรือองคความรูประกอบฐาน 

 

ขอ้ตรวจพบท่ี 1  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร (ศพก.) ปฏบิติั

ไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ 



ฐานเรียนรู เปนจุดเรียนรูกิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคลองกับ

หลักสูตรการเรียนรูเพื่อใชแสดงของจริง และใชในการฝก

ปฏิบัติ ใหผูเรียนรูไดเห็นและนําไปปฏิบัติตอเนื่องได 

ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณว่์าดว้ยการบรหิารงานศนูยเ์รยีนรู ้
การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ขอ้ 8 



ขอตรวจพบที่ 1.3  แปลงเรียนรูยังไมสอดคลองเปนไปตามระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณวาดวยการบริหารงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และคูมือโครงการศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

(1) ไมมีแปลงเรียนรูตามประเภทสินคาหลักของศูนย  

(2) ไมมีปายแปลงเรียนรูที่แสดงใหเห็นชัดเจน 

ขอ้ตรวจพบท่ี 1  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร (ศพก.) 

ปฏบิติัไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ 



แปลงเรียนรู เปนแปลงผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกร

ตนแบบ ซ่ึงสามารถใชประโยชนในการสาธิตวิธีดําเนินการ

และผลสําเร็จใหแกเกษตรกรในชุมชนไดเรียนรู 

ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณว่์าดว้ยการบรหิารงานศนูยเ์รยีนรู ้
การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ขอ้ 8 



ขอตรวจพบที่ 1.4  การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนําปฏิบัติไม

เปนไปตามคูมือโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

(1) เกษตรกรเขารับการอบรมเกษตรกรผูนํา ไมครบ 30 ราย/คร้ัง 

(2) เกษตรกรผูนําเขารับการอบรมตามหลักสตูรของ ศพก. ไมครบ 3 คร้ัง 

(3) หลักฐานการประเมิน Smart Farmer และ Smart Farmer ตนแบบไม

ครบถวน 

(4) ขอมูลรายชื่อเกษตรกรที่เขารับการอบรมไมสอดคลองกันระหวางใน

ระบบ ศพก. กับใบลงทะเบียนผูเขารับการอบรม 

(5) การรายงานขอมูลการพัฒนาเกษตรกรผูนําในระบบ ศพก.ไมเปนปจจุบัน 

ขอ้ตรวจพบท่ี 1  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร (ศพก.) ปฏบิติั

ไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ 



คู่มือโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)  

การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา จํานวน 30 ราย/ศพก.  

ตองจัดการเรียนรูไมนอยกวา 3 คร้ังตอฤดูกาลผลิต 

การอบรมคร้ังที่ 1 และหลังการจากอบรมคร้ังที่ 3 ใหสํารวจและประเมิน

คุณสมบัติของเกษตรกรตามแบบฟอรม Smart Famer และ Smart 

Famer ตนแบบ บันทึกการประเมินในเว็บไซต Smart Famer & Smart 

Officer 

 เม่ือดําเนินการอบรมเกษตรกรในแตละคร้ังเสร็จสิ้นแลว ใหบันทึกขอมูลการ

พัฒนาเกษตรกรผูนําในระบบรายงาน ศพก.  



ขอ้ตรวจพบท่ี 2  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร มีการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม 

ขอตรวจพบที่ 2.1 การจัดซื้อวัสดุคงทนซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับหลักการ

จําแนกความงบประมาณที่เขาขายเปนครุภัณฑโดยมิไดมีการชี้แจงเหตุผลใน

รายงานการขอซื้อขอจาง 
** ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 **    

    (1) วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย  

ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา” 

    (2) ครุภัณฑ  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช

งานยืนนานสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 

 



ภาพตัวอยาง 

ขอ้ตรวจพบท่ี 2  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร มีการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไม้ประกอบเป็นโต๊ะ 



ขอตรวจพบที่ 2.2 การควบคุมวัสดุยังไมเพียงพอ  

1. วัสดุบางรายการไมปรากฏตัวตนใหตรวจสอบ 

   2. ศพก. มิไดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณและมิไดใสรหัสควบคุม 

   3. ปายองคความรูมิไดจัดเก็บที่ ศพก. แตนําไปเก็บที่ สํานักงานเกษตร

อําเภอ 

 
* หลกัฐานการจา่ยวสัดุอุปกรณใ์หเ้กษตรกรรบัและลงนามใหช้ดัเจน  

   * แนะนาํให ้ศพก. บนัทกึทะเบียนคมุ และใสร่หสัในตวัวสัดุอุปกรณค์งทนเพ่ือ

ควบคมุวสัดุอุปกรณมิ์ใหสู้ญหาย 
 

ขอ้ตรวจพบท่ี 2  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร มีการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม 



ขอตรวจพบที่ 2.3 การวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ ศพก. ยังไมเพียงพอและเหมาะสม  

(1) มีการจัดซื้อวัสดุมาใชประกอบฐานเรียนรูเร่ืองการผลิตปุยหมักและนํ้าหมัก

ชีวภาพ บางชนิดซื้อมาในปริมาณมาก อายุการใชงานจํากัดไมสามารถเก็บไวได

นานใชงานไมหมด ทําใหหมดอายุ เนาเสีย ไมสามารถใชผลิตทํานํ้าหมักได  

ขอ้ตรวจพบท่ี 2  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร มีการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม 



ขอตรวจพบที่ 2.3 การวิเคราะหเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ ศพก. ยังไมเพียงพอและเหมาะสม 

(2) มีการจัดซื้อวัสดุมาใชประกอบฐานเรียนรู เชน ทอนํ้า ขอตอ ซึ่งยังไมได

ดําเนินการติดต้ังแตอยางใด 

(3) มีการจัดทําปายองคความรู ปายฐานความรู แตมิไดนําไปติดต้ัง  

 

ขอ้ตรวจพบท่ี 2  
การดาํเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร มีการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม 



ขอ้สงัเกต 
1.  การใชศ้าลาเรยีนรูศ้นูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตรเป็นไปอย่างไม่มี

ประสทิธิภาพ สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

  ศาลาเรยีนรูมิ้ไดอ้ยู่ในบรเิวณ ศพก. โดยอยู่ห่างจาก ศพก. หลายกโิลเมตร  

และเป็นสถานท่ีปิด ไม่สามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก มีร ัว้รอบและมีกุญแจลอ็ค  
มีการเขา้ใชง้านเป็นคร ัง้คราว อาจไม่คุม้ค่าในการใชป้ระโยชนศ์าลา 



(1) ฐานเรียนรูปศุสัตว เชน การเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก ซึ่งอยูใกลกับศาลาเรียนรูที่     

 ใชสําหรับเปนสถานที่อบรมเกษตรกร หรือถายทอดความรูอื่น ๆ ทําใหมีกลิ่น  

 ของมูลสัตวรบกวนผูมาใชบริการ 

 

ขอ้สงัเกต (ต่อ) 
2. ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ยงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งพฒันาให ้

เป็นแหล่งเรยีนรูท่ี้เหมาะสม 



(2) การเดินทางเปนถนนลูกรัง หรือขึ้นบนที่สูง ถนนคอนขางแคบ ทําใหยาก
ตอการเดินทางในชวงฤดูฝน หรือบางศูนยฯ ยังไมมีไฟฟาเขาถึง  

 

 

ขอ้สงัเกต (ต่อ) 
2. ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) ยงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งพฒันา

ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท่ี้เหมาะสม 
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การศึกษาคูมือการดําเนนิงานโครงการศนูยเรยีนรูการเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ยังไมเพียงพอและเปนปจจุบัน 

การสื่อสารทําความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูและการบันทกึ

ขอมูลในระบบใหกับเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบยังไมเพยีงพอ 

ผูบริหารทุกระดับมีการสอบทานและการกํากับดูแลไมเพียงพอ 

ความรูยังไมเพียงพอทีจ่ะปฏิบัติใหถูกตองใหเปนไปตามระเบยีบฯ กําหนด. 

ไมมีการวางระบบการควบคมุภายในที่เพยีงพอ และเหมาะสม คือ ไมมี

ระบบการแจกจาย/ควบคุมวัสดุใหกับเกษตรกร 

การวางแผนการพฒันาศกัยภาพ ศพก. ไมเหมาะสม ทําใหมีการจัดซื้อ

ปจจัยการผลิตมากเกินความจําเปน  

 
 

 



การบริหารความเส่ียง 

เพ่ือลดปัญหาการดาํเนินโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
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ความเสีย่ง (RISK) 

เหตุการณหรือสถานการณ 

ที่มีความไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนและมีผลทําให

หนวยงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ

รั่วไหล ความสูญเปลา ไมสามารถดําเนินงานให

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ

โครงการที่ตั้งไว 



การฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การ

จดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ  

1. การเบิกคาใชจายของการฝกอบรม การดูงาน การจัดงาน และการประชุม

ราชการ ใชระเบียบเบกิจายเงนิไมถูกตอง 

2. ไมปรากฏโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม 

3. ไมปรากฏหลักฐานหัวหนาสวนราชการอนมัุติโครงการ  

4. โครงการไมระบุรายการคาใชจายและบุคคลเปาหมายตามระเบยีบฯ 

5. รายการและอัตราคาใชจายไมสอดคลองตามที่ระเบียบฯ หรือ หนังสือที่

เก่ียวของกําหนด เชน การเบิกคาพาหนะของเกษตรกรเหมาจาย 

 



5. คํานวณคาใชจายไมถูกตอง เชน การเบิกคาเบี้ยเลีย้ง การหักม้ืออาหาร  

การนับชั่วโมง  

6. หลักฐานการเบิกจายไมครบถวน เชน คาที่พักไมมีใบเสร็จรับเงนิ  

7. แบบฟอรมใบสําคัญไมเปนไปตามที่ระเบยีบฯ กําหนด เชน ใบสําคัญ

สําหรับคาวิทยากร  

การฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การ

จดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ  



การดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้งและการควบคมุ  

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง พ.ศ. 2560 
 

1. รายงานขอจัดซ้ือจัดจางไมเพียงพอและเหมาะสม  

2. เม่ือมีการจัดซ้ือพัสดุเรียบรอยแลว มิไดนําไปลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมให

เปนไปตามระเบียบ 

    2.1 ครุภัณฑ  ระบบทะเบียนสินทรัพย (กรมสงเสริมการเกษตร) และแจงให
กรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

    2.2 วัสดุ  บัญชีวัสดุ 

3. มิไดจัดทําใบเบิกวัสดุ 

4. การจายวัสดุ หัวหนาหนวยพัสดุมิไดเปนผูสั่งจาย 

5. ไมมีการแตงต้ังหัวหนาหนวยพัสดุเพ่ือสั่งจาย 



หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ที่ กษ 1021/ว 318 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561  

การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลักษณะคลายคลึงกับ 

โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแลง 



หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ที่ กษ 1021/ว 318 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 

การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลักษณะคลายคลึงกับ 

โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแลง 



นางสาวพรพิมล  โตนิ่ม  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

นางปนัชดา  มาแนม  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสงเสริมการเกษตร 

โทร. 0 2561 4876 , 0 2579 5540 
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