
ผลการตรวจสอบ 

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพ

การผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสรมิการเกษตร



การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :
1. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่อย่างไร

2. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ปฏิบัติเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้ หรือไม่อย่างไร



วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : (ต่อ)
3. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) มีระบบการควบคุมภายใน เพียงพอเหมาะสม หรือไม่อย่างไร

4. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการฯ และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)



ขอบเขตการตรวจสอบ :
1. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
2. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ดังนี้

2.1 หน่วยงานส่วนกลาง คือ 
- กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
- กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

2.2 หน่วยงานส่วนภูมิภาค การปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นที่ คือ 4 จังหวัด

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)



วิธีการการตรวจสอบ :
 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการ 

 สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ / ประธาน ศจช. / ประธาน ศดปช.

 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ

 สังเกตการณ์บริเวณศูนย์ฯ

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร (ศพก.)



ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ (ความเสีย่ง)

ข้อตรวจพบที่ 1 :

การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณว์่าด้วย

การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามคู่มือการด าเนินการโครงการฯ

ข้อตรวจพบที่ 2 :

การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในระดับส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ ศพก. ยังไม่เพียงพอเหมาะสม



ข้อสังเกตที่ 1 :
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสม

ข้อสังเกตที่ 2 :
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม

ข้อสังเกตที่ 3 :
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ที่เป็นศูนย์สนับสนุนหลัก ได้แก่ ศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืช (ศจช.) บางแห่ง ยังมิได้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก.

ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ (ความเสีย่ง)



สรปุผลการตรวจสอบ
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ข้อตรวจพบที่ 1.1 : เกษตรกรต้นแบบไม่ใช่เจ้าของแปลงเรียนรู ้  

ข้อตรวจพบที่ 1
การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ปฏิบัติไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เกษตรกรต้นแบบ : เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู ้ท าหน้าที่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอาชีพการเกษตรตั้งแต่
การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด ที่ประสบความส าเร็จและได้รับ
การยอมรับเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชน



ข้อตรวจพบที่ 1.2 องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน ตามคู่มือ

ข้อตรวจพบที่ 1
การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ



ระสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร (ศพก.) ปฏบิตัิไม่สอดคลอ้งเป็นไป

ตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ

ข้อตรวจพบที่ 1.2.1 ฐานเรียนรู้ไม่มีป้ายชื่อฐานหรือองค์ความรู้ประกอบฐาน

ข้อตรวจพบที่ 1
การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ

ฐานเรียนรู้การจัดการระบบน า้ ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมกั



ข้อตรวจพบที่ 1
การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ

ข้อตรวจพบที่ 1.2.1 ฐานเรียนรู้ไม่มีป้ายชื่อฐานหรือองค์ความรู้ประกอบฐาน (ต่อ)

ฐานเรียนรู้การผลติปุ๋ย ฐานเรียนรู้การผลติปุ๋ย



ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ข้อ 8

ฐานเรียนรู้ : เป็นจุดเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้

เพื่อใช้แสดงของจริง และใช้ในการฝกึปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไปปฏิบัติต่อเนื่องได้

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การพัฒนาฐานเรียนรู้ : เพื่อท่ีจะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิตของศูนย์เรียนรู้ 
ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยมีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้นๆ 

ประกอบไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย 



ข้อตรวจพบที่ 1.2.2 ไม่มีป้ายแปลงเรยีนรูท่ี้แสดงให้เห็นชัดเจน

ข้อตรวจพบที่ 1
การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ

แปลงเรียนรู้เร่ืองข้าว แปลงเรียนรู้เร่ืองอ้อย



ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณว์่าด้วยการบรหิารงานศูนย์เรยีนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 ข้อ 8

แปลงเรียนรู้ : เป็นแปลงผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการสาธิตวิธีด าเนินการและผลส าเร็จให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การพัฒนาแปลงเรียนรู้ : การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร
ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน



ข้อตรวจพบที่ 1.3 ไม่ปรากฏแผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์ ติดตั้งใน ศพก.หลัก 

ข้อตรวจพบที่ 1
การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร 

(ศพก.) ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบฯ และคู่มือโครงการฯ

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย : เพื่อสนับสนุน ศพก. กับศูนย์เครือข่าย
ซึ่งกันและกัน ในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน

ต้องมี 
“แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์” ติดตั้งใน 

ศพก.หลัก (ตามภาคผนวก 4)

ภาคผนวก 4.pdf




ข้อตรวจพบที่ 1.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าเป็นการอบรม
เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/อ าเภอ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1) รายชื่อเกษตรกรที่เข้าอบรมในใบลงทะเบียนกับในระบบ ศพก. ไม่ตรงกัน

(2) เกษตรกรเข้ารับการอบรมไม่ครบถ้วน ทั้ง 3 ครั้ง

(3) การบันทึกในระบบ ศพก.มีการบันทึกในระบบ ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

(4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

ขอ้ตรวจพบท่ี 1

การด าเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร 

(ศพก.) ปฏบิตัิไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ



คู่มือโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น าเป็นการอบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกร

ไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า จ านวน 30 ราย/อ าเภอ ตามหลักสูตร
และแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลติ 

 สามารถจัดอบรมที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกัน
พิจารณาถึงความเหมาะสม 

 เมื่อด าเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการอบรม
เกษตรกรผู้น าในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login)



ข้อตรวจพบที่ 1.5 การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. 
จ านวน 10 ราย/ศพก. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. จัดอบรมไม่ครบถ้วน ศพก. ละ 10 ราย

2. ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. เข้ารับการอบรมไม่ครบถ้วน ทั้ง 2 ครั้ง

3. การจัดอบรมล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อจ ากัดในการตรวจสอบ : ในใบลงทะเบียนมิได้ระบุต าแหน่งผูเ้ขา้รับการอบรม
ว่าเป็นประธานเกษตรกรเครือข่ายหรอืไม่

ขอ้ตรวจพบท่ี 1

การด าเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้ เกษตร (ศพก.) 

ปฏบิตัิไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามระเบยีบฯ และคู่มือโครงการฯ



คู่มือโครงการศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การพัฒนาเกษตรกรผู้น า ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 10 ราย/ศพก.

จังหวัดด าเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 2 ครั้ง 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น เทคนิคการนาเสนอ

การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของเครือข่าย ศพก. กับภาคราชการ หรือ 

ในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่



ขอ้ตรวจพบท่ี 2

การด าเนินงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร มีการจดัวาง

ระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม

ข้อตรวจพบที่ 2.1 การบริหารงบประมาณโครงการและกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับส านักงานเกษตรจังหวัด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ ปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

และไม่สอดคล้องตามลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ 



(1) จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง ได้แก่ ทราย ปูน ท่อซีเมนต์ (10 ท่อ) ท่อ PVC 
เป็นต้น น าไปสร้างที่เก็บน้ าสูงประมาณ 7 - 8 เมตร ยึดติดกับที่ดินเพื่อท า
เป็นจุดเรียนรู้ด้านปศุสัตว์



(2) จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง เช่น เหล็กกลม 6 เส้น ปูนซีเมนต์ 5 กระสอบ 
เพื่อจะน าไปซ่อมแซมศาลาศูนย์เครือข่ายฯ ทั้งนี้ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ

ยังมิได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา

เหลก็กลม

ปูนซีเมนต์

ศาลาศนูยเ์ครือข่าย



หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านกังบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบด าเนินงาน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 “ค่าวัสดุ” หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าเพื่อสิ่งของที่มีลักษณะสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชง้านไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

งบลงทุน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 “ค่าครุภัณฑ์” หมายถึง รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของทีม่ีลักษณะสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชง้านยนืนาน ไม่สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

 “ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งกอ่สร้าง

รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกบัที่ดนิและหรือสิ่งกอ่สร้าง

ว.37 วันที่ 6 มค.59.pdf
ว.37 วันที่ 6 มค.59.pdf




ข้อตรวจพบที่ 2.2 การควบคุมวัสดุยังไม่เพียงพอ

การจัดซื้อวัสดุการเกษตร มีการส่งมอบให้ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) และ
ศพก. เครือข่าย (ศจช./ศดปช.) แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท าทะเบียนรับและทะเบียนคุม
วัสดกุารเกษตร และวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับ 

* หลกัฐานการจา่ยวสัดุอุปกรณใ์หเ้กษตรกรรบัและลงนามใหช้ดัเจน 

* แนะน าให ้ศพก. / ศพก. เครือข่าย บนัทึกทะเบียนคุม และหากเป็นวสัดุคงทน

หรือครุภณัฑแ์นะน าใหใ้ส่รหสัในตวัวสัดุอุปกรณค์งทนเพ่ือควบคุมวสัดุอุปกรณม์ิ

ใหสู้ญหาย

ขอ้ตรวจพบท่ี 2

การด าเนนิงานโครงการศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิคา้เกษตร

มีการจดัวางระบบการควบคุมภายใน ยงัไม่เพยีงพอเหมาะสม



ขอ้สงัเกตท่ี 1 ศูนยเ์รยีนรูก้ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสนิคา้เกษตร 

(ศพก.) ยงัมีจดุออ่นทีต่อ้งพฒันาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ีเ่หมาะสม

ข้อสังเกตที่ 1.1  ศูนย์เรียนรู้ฯ บางศูนย์มีความพร้อมแต่ไม่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น 
อยู่ไกลอยู่จากชุมชน/เกษตรกรผู้รับบริการ เส้นทางยากล าบากในช่วงฤดูฝน สถานที่คับแคบ 
แปลงเรียนรู้บางแปลงอยู่ไกลจากศูนย์ฯ

ข้อสังเกตที่ 1
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังมีจุดอ่อน

ที่ต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 



ข้อสังเกตที่ 1.2 ศูนย์เรียนรู้ฯ บางศูนย์ประธาน ศพก. มีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรผู้รับบริการและบุคคลภายนอก ท าให้ขาดการพัฒนา/ปรับปรุงฐานเรียนรู้
และแปลงเรียนรู้ ส่งผลให้ไม่มี/ไม่พร้อมของตัวอย่างที่เป็นฐานและแปลงเรียนรู้

ข้อสังเกตที่ 1
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังมีจุดอ่อน

ที่ต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 



มีการจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศพก.เครือข่าย ซึ่งยังไม่ได้
ด าเนินการติดตั้งแต่อย่างใด มีความเสี่ยงที่วัสดุสูญหาย และสูญเสียงบประมาณโดยมิได้
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เทปน าหยดในไร่อ้อย จ านวน 4 ม้วน

ข้อสังเกตที่ 2 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม 



จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้รับบริการจาก ศพก. พบว่า ส่วนใหญ่
รู้จัก ศพก. บทบาทหน้าที่ของ ศพก. แต่บางรายไม่รู้จัก ศจช. หรือ 
ศดปช. ส่งผลให้การท างานในระดับพื้นที่ขาดประสิทธิภาพในด้าน
ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช และการจัดการดินปุ๋ยและการปรับปรุง
บ ารุงดิน ซึ่งเป็นปัจจัย/องค์ประกอบส าคัญในการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร 

ข้อสังเกตที่ 3
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. (ศดปช./ศจช.) บางแห่ง ยังมิได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยง

และสนับสนุนการด าเนินงานของ ศพก. 



สาเหตุ

 การศึกษาคู่มือการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ยังไม่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน

 การสื่อสารท าความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบันทึกข้อมูล
ในระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอ

 ผู้บริหารทุกระดับมีการสอบทานและการก ากับดูแลไม่เพียงพอ

 ความรู้ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด.

 ไม่มีการวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม คือ ไม่มี
ระบบการแจกจ่าย/ควบคุมวัสดุให้กับเกษตรกร

 การวางแผนการพัฒนาศักยภาพ ศพก. ไม่เหมาะสม ท าให้มีการจัดซื้อปัจจัย
การผลิตมากเกินความจ าเป็น 



ข้อควรระวงัในการปฏิบัตงิาน
เพือ่ลดปัญหาการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณ
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ความเสีย่ง (RISK)

เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลท าให้
หน่วยงานเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานให้

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โครงการที่ตั้งไว้



การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายของการฝกึอบรม การดูงาน การจัดงาน และการประชุม
ราชการ ใช้ระเบียบเบกิจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

2. ไม่ปรากฏโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม

3. ไม่ปรากฏหลักฐานหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติโครงการ 

4. โครงการไม่ระบุรายการคา่ใช้จ่ายและบุคคลเป้าหมายตามระเบยีบฯ

5. รายการและอัตราค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือ

ทีเ่กี่ยวข้องก าหนด เช่น การเบิกค่าพาหนะของเกษตรกรเหมาจ่าย



5. ค านวณค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง เช่น การเบิกค่าเบี้ยเลีย้ง การหักม้ืออาหาร 
การนับชั่วโมง 

6. หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น ค่าที่พักไม่มีใบเสร็จรับเงนิ 

7. แบบฟอร์มใบส าคัญไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เช่น ใบส าคัญ
ส าหรับค่าวิทยากร 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



ลูกหน้ีเงินยืม

1. การใช้แบบสัญญาการยืมเงินไม่เป็นไปตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด
สัญญาการยืมเงินมีเพยีงด้านหน้าเพยีงด้านเดียว ไม่มีรูปแบบสัญญา
ด้านหลัง 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนไม่ได้บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินและไม่ได้
ออกใบรับใบส าคัญให้แก่ผู้ยืม 
3. การระบุวันครบก าหนดในสญัญายืมเงินไมถู่กต้อง

4. การส่งชดใช้เงินยืมล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาการยืมเงิน

5. ไม่ปรากฏโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ

ลูกหนี้เงินยืม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562



การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

1. รายงานขอจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอและเหมาะสม 

2. เมื่อมีการจัดซื้อพัสดุเรียบร้อยแล้ว มิได้น าไปลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมให้
เป็นไปตามระเบียบ

2.1 ครุภัณฑ์  ระบบทะเบียนสินทรัพย์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) และแจ้งให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

2.2 วัสดุ  บัญชีวัสดุ

3. มิได้จัดท าใบเบิกวัสดุ
4. การจ่ายวัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุมิได้เป็นผู้สั่งจ่าย

5. ไม่มีการแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยพัสดุเพ่ือสั่งจ่าย



นางปนัชดา  มาแนม  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 0 2561 4876 , 0 2579 5540
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