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เรียน อธฃ.
กล ุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเน ินการตรวจลอบการควบคุมงบประมาณและการส ่งค ืบ 

งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ซึ่งเป็นการควบคุม 
ตรวจสอบด้านการบรีหาร ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายทั้งระบบของกรมเกิดประโยฃน์สูงสุด ผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสาร 
แบบ โดยมีข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

๑. หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๒๐ หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด ๒๑ หน่วยงาน ไม่ได้ 
ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายคิดเป็นเงิน ๔,๙๔๑,๐๓๐.๙๕: บาท

๒. หน่วยงานแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายแล้ว แต่กองแผนงานไม่ได้ดำเนินการโอบลดเงิน 
ในระบบ หรือดำเนินการโอนลดงบประมาณเพียงบางส่วน

๓. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P0) หรือจัดทำใบสั่งซื้อ 
ส่ังจ้าง (P0) ในระบบ GFMIS ซํ้า และแจ้งกองพัสดุเพื่อขอสลาย P 0  ล่าข้า เป็นเหตุให้เงินงบประมาณดังกล่าว 
ไม่สามารถนำกลับมาใซ้ หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใข้จ่ายในรายการอื่นที่จำเป็นได้อีก

๔. การควบคุมงบประมาณรายประมาณการ (Cost Sheet) ในระบบ BIS และการเบ ิก 
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ของแต่ละหน่วยงานดำเนินการไม่ถูกต้อง เซ่น บันทึกค่าใช้จ่ายผิดประเภทแหล่งของ 
เงิน ผิดรหัสงบประมาณ ผิดศูนย์ต้นทุน หรือบันทึกจำนวนเงินค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามรายการที่เกิดขึ้นจริง 
รวมทั้งไม่บันทึกการรับคืนเงินกรณีมีการส่งชดใช้เงินสด หรือลดยอดเงินกรณีส่งคืนเงินงบประมาณ

๔. หน่วยงานแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเกินกว่ายอดงบประมาณที่เหลืออยู่จริง เป็น 
เหตุให้เงินงบประมาณคงเหลือตามรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแสดงสถานะติดลบ 

สาเหตุ
๑. ผู้ปฏิบ ัต ิเช ้าใจว่ากรณีเงินเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานไม่ต้องดำเนินการใด  ๆ โดยกอง 

แผนงานจะเป็นผู้เอนเงินคืนกลับส่วนกลางเอง
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงาบผู้ทำหน้าที่เบิกจ่ายขาดความรู้ ความเข้าใจใน 

การบันทึกขั้นตอนการควบคุมงบประมาณในกรณีต่างๆ รวมทั้งขาดการตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือใน 
ระบป BIS กับรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินใบระบบ GFMIS 

ข ้อเสนอเพ ื่อพ ิจารณา
เนื่องจากเงินงบประมาณที่ถูกพับไปแม้จะเป็นงบดำเนินงาน แต่มีจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทำให้ 

กรมเสียโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในภารกิจที่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งมักมีกรณี 
ภัยพิบัต ิหรืออุทกภัยที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมเกิด 
ประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังน้ี
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๑. กองแผนงาน ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลการบริหารงบประมาณของกรม
- ควรแจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย โดยเฉพาะเน้นยํ้าการ 

ล่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน
- ควรเร่งรัดดำเน ินการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากหน่วยงานต่าง  ๆ กลับคืบ 

ส่วนกลาง เพื่อเปลี่ยนแปลงโปใซ้ในภารกิจอื่นที่จ้าเป็นเร่งด่วนของกรมต่อไป
๒. กองการเงินและบัญชี ในฐานะหน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินและผู้กำกับดูแล

- ควรเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการบันทึกควบคุมงบประมาณในระบบ BIS ใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดรหัสข้อมูลการเบิกจ่ายเงินใบระบบ GFMIS ของหน่วยงานต่าง  ๆให้ถูกต้อง 
ตรงตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

- ควรสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของการควบคุมงบประมาณใบระบบ BIS ท่ี 
หน่วยงานต่าง  ๆ เป็นผู้ดำเนินการ

๓. หน่วยงาบเจ้าของงบประมาณ (สำนัก, กอง)
- ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานทุกรหัสงบประมาณที่เหลือจ่ายจาก 

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือหมดความจ้าเป็น ให้รีบแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายไปยัง 
กองแผนงานโดยเร็ว

- ควบคุมและตรวจสอบเงินงบประมาณงบดำเนินงานทุกรายการที่ไต้รับจัดสรรจาก 
รายงาบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณใบระบบ GFMIS กับ Cost S heet ในระบบ BIS ให้ถูกต้องตรงกันอย่าง 
สมรเสมอ

- การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ซ้ืาซ้อน หรือ PO รายการใดได้มีการ 
ยกเลิกสัญญา/ข้อตกลง/เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่ประสงค์จะเบิกเงิน หน่วยงานต้องทำบันทึกแจ้งกองพัสดุ 
เพ ื่อดำเนินการสลาย PO ในระบบ GFMIS ก่อนที่จะดำเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปยังกอง 
แผนงาน โดยกรณีนี้หน่วยงานควรดำเนินการตรวจสอบสถานะ PO อย่างต่อเนื่องทั้งปี มีใฃ่มาดำเนินการเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลการ 
ดำเนินงาบตามข้อเสนอแบะในโอกาสต่อไป

ทราบและดำเนินการดามเสนอ

(นายทองเปลว กองจันทร์)
อรซ.

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโข)
ผอ.กตน.
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