การควบคุมภายในด้านงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การวางแผนและกาหนดวงเงินงบประมาณประจาปี และการทาแผนงบประมาณล่วงหน้าสอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
ของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมาย ของหน่วยงาน
3. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณที่เพียงพอ และถูกต้อง สาหรับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ขอบเขตการควบคุม
เป็นการวางระบบควบคุมด้านงบประมาณในทุกขั้นตอน (การวางแผน การจัดทา การควบคุม และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

แนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. การขอตั้งงบประมาณ 1. ภารกิจหลักของหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
3. เป้าหมายผลผลิตและ
ผลลัพธ์จากการใช้
งบประมาณตามแผนระยะสั้น
และระยะยาวของหน่วยงาน
4. จิตสานึกสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของ
ประเทศ
5. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง
1 นโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่
ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
หลัก นโยบายอื่นที่เกีย่ วข้อง
ไม่สอดคล้องกับแผน
งบประมาณ

กิจกรรมการควบคุม
1. ทบทวนภารกิจ นโยบาย
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน และความสอดคล้องของ
นโยบายกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลทุก
ครั้งที่ขอตั้งงบประมาณ

2. การวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
และการจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน/โครงการที่ขอตั้ง
งบประมาณไม่ชัดเจน ไม่
เหมาะสม

2. จัดทาแผนงบประมาณระยะ
ปานกลางและแผนงบประมาณ
ประจาปีให้สอดคล้องกับภารกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงานและให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในหน่วยงาน
3. ระบุลักษณะและปริมาณของ
ผลผลิตวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ใน
แต่ละผลผลิต รวมทั้งระยะเวลาทีค่ าด
ว่าจะต้องใช้ในการผลิตผลผลิตแต่ละ
ประเภท เพื่อประโยชน์ในการจัดทา
ข้อตกลงการใช้ทรัพยากร รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณ

สารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศนโยบายและ
เป้าหมายของหน่วยงาน
วงเงินงบประมาณที่ขอตั้ง
พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การ
พิจารณาของผู้บริหาร
ระดับสูงให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ

การติดตามและประเมินผล
ประเมินความมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพิจารณาขอ
ตั้งประมาณและความ
สมเหตุสมผลของวงเงิน
งบประมาณที่ขอตั้ง เพื่อ
เตรียมการชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็น

แนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

สภาพแวดล้อมการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. ให้หน่วยงานเจ้าของงาน/
โครงการจัดทารายละเอียดแผนงาน
โครงการการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
การใช้งบประมาณกาหนดตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน และจัดลาดับ
ความสาคัญของงาน/โครงการใน
ภาพรวม
5. จัดให้มีการประชุมพิจารณาโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาทบทวน หรือยันวงเงิน
งบประมาณที่ขอตั้ง นโยบาย/
เป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งการ
ปรับผลผลิตและจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน/โครงการ ในภาพรวมของ
หน่วยงาน
3. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการ 6. มอบหมายให้มีผรู้ ับผิดชอบจัดทา
จัดทางบประมาณมีคุณสมบัติ แนวปฏิบัติหรือคูม่ ือการจัดทา
ไม่เหมาะสม หรือขาดเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ตลอดจนจัดให้มีการ
รับผิดชอบโดยเฉพาะ
ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ทั้งก่อน
และหลังการขอตั้งงบประมาณเพือ่
ทาความเข้าใจและแจ้งผลการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการ
เตรียมการขอตั้ง

การติดตามและประเมินผล

แนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
2.การบริหารและควบคุม 1. วินัยในการใช้จ่ายเงินของ
งบประมาณ
หน่วยงาน
2. ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และ
การแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
3. ระบบการควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
4. จริยธรรมของผูบ้ ริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม
1. ไม่มีการวางแผนการทางาน 1. จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินให้
โดยเฉพาะแผนการจัดซื้อจัด
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานหรือ
จ้างและแผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและให้มี
ผู้รับผิดชอบติดตาม กากับดูแลการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
2. การใช้จ่ายเงินล่าช้าไม่
2. จัดให้มีระบบความคุมการใช้
เป็นไปตามแผน
จ่ายเงินและระบบรายงานผลการใช้
จ่ายเงินตลอดจนระบบติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด
3.จัดทาแนวปฏิบัติหรือคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ระบบการควบคุมและ
4. จัดให้มผี ู้รับผิดชอบในการสอบ
บันทึกบัญชีไม่รดั กุมและไม่เป็น ทานระบบการควบคุมทางบัญชีและ
ปัจจุบนั
รายงานให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดให้มีการสอบทานเหตุผลความ
จาเป็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้
จ่ายเงินและระยะเวลาในการขอ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเร่งรัดการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

สารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศแผนดาเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน และ
รายงานผลความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานผลการใช้
จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรค
ตลอดจนขบวนการแก้ไข
ปัญหาให้ทุกหน่วยทราบเป็น
ประจา

การติดตามและประเมินผล
1. ติดตามผลการดาเนินงาน/
การใช้จ่ายเงิน และผลการ
แก้ไขอุปสรรคต่างๆ รวมทั้ง
ความสม่าเสมอถูกต้อง
ทันเวลาของรายงานการใช้
จ่ายเงิน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบแผน
และผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

แนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

สภาพแวดล้อมการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม
6. จัดให้มีการสอบยันความ จัดให้มี
การสอบยันความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชีกับเอกสารทางการเงิน
อย่างสม่าเสมอ
7. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน และให้มกี าร
สอบทานอย่างสม่าเสมอ

สารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตามและประเมินผล

แนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. การรายงานและการ
ติดตามผล

สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. ระบบการรายงาน
2. ความต้องการใช้รายงาน
3. ระบบการติดตาม
ประเมินผล

ปัจจัยเสี่ยง
1. รายงานไม่ถูกต้อง ไม่ครอบ
ถ้วนและไม่ทันกาล

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยมีผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบอย่าง
สม่าเสมอ

2. รายงานไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน

2. จัดให้มีการทบทวนรูปแบบและ
ความต้องการใช้รายงานจากผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม
3. จัดระบบการสอบทานและตอด
ตามประเมินผลให้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนของการบริหารงบประมาณ

3. ระบบการสอบทานและการ
ติดตามประเมินผลไม่เพียงพอ

สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล
1. ชี้แจงรูปแบบการ
ประเมินความเหมาะสมของ
รายงานและระบบการ
รูปแบบการรายงานและการ
ติดตามประเมินผลให้ทุก
ใช้ประโยชน์จากรายงาน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
2. เผยแพร่รายงานที่
เกี่ยวข้องให้ทุกฝ่ายทราบ

