มาตรการการตรวจเงินแผนดิน
เรื่อง การปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจปฏิบัติ
รหัส มลก.๓
คํานํา
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ข)
และ(ง) กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่ออกระเบียบหรือประกาศ มาตรการ
ปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจใดหนวยรับตรวจหนึ่ง หรือหลายหนวย
ปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นวาอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใชจายเงินโดยหนวยรับตรวจ และ
มาตรการอื่ นที่คณะกรรมการเห็นสมควร กอปรกับตามเจตนารมณของการตรวจสอบตาม
มาตรา ๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
แบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐ
และเปนมาตรการปองกันการทุจริต ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลอง
กับนโยบายการตรวจเงินแผนดิน (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖) ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ ๔ และ ๕ ซึ่งมีนโยบายใหการตรวจสอบเปนไปเพื่อการสรางสรรค รัดกุม เขมงวด มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะปองกันความเสียหายและทันตอเหตุการณ เสริมสรางวินัยทางงบประมาณและ
การคลังในภาครัฐ พรอมทั้งติดตามดูแลใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด และเปาหมายการตรวจเงิน
แผนดินที่กําหนดไวในขอ ๒ เปนการปองกันและควบคุมการใชจายเงินของรัฐใหเปนไปโดย
ถูกตอง ไมใหเกิดความเสี่ยงหรือรั่วไหล คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงกําหนดมาตรการ
ปองกันหรือควบคุมความเสียหายของหนวยรับตรวจ เพื่อใหหนวยรับตรวจใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ
หลักการและเหตุผล
๒. การดํา เนิน งานของหนว ยรับ ตรวจมีค วามสํา คัญ อยา งยิ่ง ตอ ความสํา เร็จ ของนโยบายรัฐ บาล
ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติในการแกไขปญหาของประเทศชาติ การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จ
ไดนั้น ผูบริหารจะตองคํานึงถึงการปองกันหรือควบคุมความเสี่ยงของเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันจะเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถดําเนินการตามที่ตั้งเปาหมายไว หากผูบริหารของ
หนวยรับตรวจใหความสนใจมากเพียงพอก็จะผลักดันใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปองกัน
หรือควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหการบริหารทรัพยากร
ของหนวยรับตรวจเปนไปอยางคุมคา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานนั้นอาจมีสาเหตุ
มาจากหนวยรับตรวจขาดระบบการบริหารหรือระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบงานหรือ

-๒-

๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

๘.

ระบบการบริหารงานและระบบการบริหารงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ ลาชา การปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติงาน
การไมปฏิบัติตามมาตรการและหลักการบัญชี การไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับการควบคุม
การเงินของรัฐ ผูบริหารเพิกเฉย ปลอยปละละเลย หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัตินอกเหนือ
อํา นาจหนาที่ รวมทั้ง ความไมซื่อสัตยสุจ ริต ของผูป ฏิบัติง านและผูที่เ กี่ย วขอ ง ทั้ง โดยจงใจ
หรือปฏิบัติหนาที่โดยประมาทของผูบริหาร รวมทั้งขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงาน
ประเภทอื่นของหนวยรับตรวจ ซึ่งถาเกิดความเสียหาย ผูรับตรวจและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
อาจไดรับโทษทางอาญา แพง วินัย และตามระเบียบวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ดังนั้นการกําหนดมาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจปฏิบัติจะเปนแนวทาง
ชวยสรางความรูและความเขาใจ รวมทั้งสงเสริ มและสนับสนุนใหหนวยรับตรวจปฏิบั ติภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา ลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติ
ผิดพลาด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจตระหนักถึงความสําคัญของการปองกัน หรือควบคุมความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยรับตรวจ และนํามาตรการนี้ไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปองกันหรือควบคุม
ความเสียหายของหนวยงานในความรับผิดชอบของตน
เพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) กอใหเกิดการดําเนินงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได และสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนตอผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนในบทบาทของหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงาน ในหนวยรับตรวจ
นั้น ๆ อันจะเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ถูกตอง และเหมาะสม
เพื่อใชมาตรการนี้เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจ
ขอบเขตการใช
ใชกับหนวยรับตรวจทุกหนวยตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

คํานิยาม
๙. หนวยรับตรวจ

หมายถึง (๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือ
กรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
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(๔) รั ฐ วิ สาหกิ จตามกฎหมายว าด วยวิ ธี ก าร
งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการ
ที่ ไ ด รั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ลงทุ น จาก
หนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หน ว ยงานอื่ น ใดหรื อ กิ จ การที่ ไ ด รั บ
เ งิ น อุ ด ห นุ น จ า ก รั ฐ ที่ มี ก ฎ ห ม า ย
กํ า หนดให สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น
แผนดินเปน ผูตรวจสอบ
๑๐. หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น
๑๑. ความเสียหาย
หมายถึง ผลที่ เ กิ ด จากพฤติ ก ารณ ข องหน ว ยรั บ ตรวจ
หรือขาราชการ ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ของ
หน ว ยรั บ ตรวจซึ่ ง กระทบต อ เงิ น หรื อ มู ล ค า
ที่ คํ านวณได เป นตั ว เงิ น ทรั พย สิ นและ
ประโยชน ข องรัฐ หรือ ตอ บุค คลภายนอก
อันไดแก
(๑) การสู ญ เสี ย ไปซึ่ ง เงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อ
ประโยชนของรัฐ อันเนื่องมาจากการทุจริต
หรื อ ประพฤติมิช อบ หรื อ การละเลย
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และแบบแผนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจ
รวมถึงการกําหนดกลยุทธการดําเนินการ
ที่ ผิ ด พลาด หรื อ การใช อํ า นาจหน า ที่
โดยมิชอบ หรือการบริหารงานที่เกินอํานาจ
นอกเหนือขอบอํานาจของผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ
(๒) การสู ญ เสี ย รายได ห รื อ ประโยชน ที่ รั ฐ
ควรจะไดโดยชอบดวยกฎหมาย
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๑๒. ความเสี่ยง

หมายถึง

๑๓. การควบคุม

หมายถึง

๑๔. การติดตามและประเมินผล

หมายถึง

๑๕. เงิน

หมายถึง

(๓) การสู ญ เสี ย ประโยชนจ ากการไม ไ ด ใ ช
ทรัพยสินของรัฐ หรือใชทรัพยสินของรัฐ
ไมคุมคา
(๔) ความรับผิดชอบในการชดใชคาสินไหม
ทดแทนของรั ฐ อั น เนื่ อ งมาจากการ
กระทําละเมิดของหนวยรับตรวจ
(๕) ความสูญเปลาหรือความสิ้นเปลืองจาก
การใช จ า ยเงิ น ของรั ฐ เกิ น กว า ที่ ค วร
จะต องจ าย หรื อใช จ ายเงิ นของรั ฐโดยไม
จํ าเป น ห รื อ ใ ช จ  า ย เงิ น ข อ ง รั ฐ โ ด ย
ไม ไ ด รั บ ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค
(๖) อื่น ๆ นอกจากที่กลาวไวขางตน
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด หรือเหตุการณ
ซึ่ ง เกิ ด จากความไม แ น น อนในสถานการณ
ตาง ๆ สิ่งที่คาดไมถึง สิ่งที่คาดคะเนไมได และ
สิ่ ง ที่ ค วบคุ ม ไม ไ ด ที่ มี ผ ลกระทบทํ า ให เ กิ ด
อุปสรรค ขอขัดของ ไมสามารถปฏิบัติงานได
หรื อ ทํ า ให ง านไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด ทําให
เกิดความเสียหายแกเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หรือ
ผลประโยชนของรัฐ
การกํา กั บ ดูแ ล ตรวจสอบ การปฏิบัติง าน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ นโยบาย วิธีปฏิบัติงานและคําสั่ง
ตาง ๆ ที่กําหนดไว
กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
และประเมิน ความสํา เร็จ ของการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยใชแนวทาง
การบริหารจัดการที่ดีและมีการกําหนดตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน
เงินสด เช็ค ธนาณัติ ดราฟต และหลักฐาน
อื่นที่เปนหลักฐานแทนตัวเงิน
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๑๖. รายได

๑๗. การดําเนินงาน

๑๘. ผูบริหาร

หมายถึง เงิ นหรื อทรั พย สิ นอื่ น ที่ หนวยรับตรวจได รั บ
จากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด จากการนําทรัพยสินของหนวยรับตรวจ
ไปหาผลประโยชน การจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย
การลงทุ น สิ ทธิ ประโยชน ที่ ได จากทรั พย สิ น
ของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น
เฉพาะกิจ
หมายถึง การปฏิ บั ติ หน าที่ ของหน วยรั บตรวจในด าน
สํ า คั ญ ๒ ด า น คื อ การบริ ห ารทั่ ว ไป และ
การดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ
หมายถึง ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการหรือจัดการ
ใหบุคลากรในหนวยรับตรวจปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยรับตรวจ
ซึ่งผูบริหารในแตละระดับจะมีความรับผิดชอบ
ที่แตกตางกัน ไดแก
(๑) ผู บริ หารระดั บสู ง รั บผิ ดชอบเน นหนั ก
ในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผน
กลยุ ท ธ การจั ด รู ป งาน การควบคุ ม
การปฏิบัติงาน และการประเมินผลสําเร็จ
เช น ประธานคณะกรรมการบริ ห าร
ผู จั ดการใหญ ผู ว าการ ปลั ดกระทรวง
อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ เปนตน
(๒) ผู บริ หารระดั บกลาง รั บผิ ดชอบในการ
ประสานระหว างนโยบายและการ
ปฏิ บั ติ งานทั้ ง ๔ ด าน คื อ การวางแผน
จัดทําแผนปฏิบัติงาน การจัดรูปงาน การ
สั่ งงาน และการควบคุ มงาน โดยต องให
ความสนใจ กับการวางแผนและการจัดรูป
งานมากขึ้ น เช น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ผูอํานวยการกอง ผูจัดการสาขา หัวหนา
โครงการ เปนตน

-๖-

๑๙. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

๒๐. การจัดรูปงาน

๒๑. พัสดุ

(๓) ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น รั บ ผิ ด ชอบในการ
สั่ง งาน และการควบคุม การปฏิบั ติง าน
ให เ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ง าน เช น
หัวหนางาน หัวหนาแผนก หัวหนาฝาย
เปนตน
หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
หรื อ ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ง านตามตํ า แหน ง
หนาที่ที่กําหนดโดยปกติ
หมายถึง การกําหนดโครงสรางการบริหารงาน การกําหนด
วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน ภารกิจที่ตองปฏิบัติ
ความชํ านาญเฉพาะบุคคล อํานาจหน าที่ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ รู ป แบบการประสานงานและ
ทรัพยากรที่ใชสนับสนุนการประสานงาน
หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

กรอบมาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจปฏิบัติ
๒๒. มาตรการที่กําหนดไวนี้ กําหนดตามลักษณะการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบดวย ๔ มาตรการ คือ
มาตรการที่ ๑ มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการเงิน
มาตรการที่ ๒ มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการดําเนินงาน
มาตรการที่ ๓ มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการจัดซื้อจัดจาง
มาตรการที่ ๔ มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการจัดเก็บรายได

-๗มาตรการที่ ๑
มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการเงิน
๒๓. ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานทางดานการเงิน ผูบริหารและเจาหนา ที่ผูป ฏิบัติง าน
ทุก ระดับ จะตอ งใหค วามสํา คัญ ในการปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บัง คับ และแบบ
แผนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีระบบการบริหารจัดการและระบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีการกํากับดูแลตรวจสอบอยางใกลชิด ซึ่งจะทําใหการบริหารงานและ
การบริห ารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคาและประหยัด ไมเกิดการสูญเสียเงิน
ทรัพยสิน รายได หรือประโยชนอื่นใดของรัฐ ไมเกิดการสูญเปลาและสิ้นเปลือง
๒๔. ปจจัยที่หนวยรับตรวจควรนํามาพิจารณาใชเปนแนวทางในการปองกันหรือควบคุมความเสียหาย
ดานการเงิน มี ๔ สวน ดังนี้ คือ
สวนที่ ๑ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๒ การวางแผน
สวนที่ ๓ การปฏิบัติงานตามแผนการเงิน
สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
สวนที่ ๑
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๒๕. เพื่อใหหนวยรับตรวจมีการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการเงิน ผูบริหารและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทุกระดับควรมีหลักการในการปฏิบัติ ดังนี้
๒๕.๑ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามอํา นาจหน า ที่ ที่ กํา หนดไว และไม ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
๒๕.๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๒๖. การดําเนินงานดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมและศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ ๒ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบ ขอ บัง คับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ ๓ การดํา เนิน การขอปรับ ปรุง แกไ ขหรือ กํา หนดกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บั ง คับ
มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

-๘กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมและศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
๒๗. เพื ่อ ใหผู บ ริห ารและเจา หนา ที ่ผู ป ฏิบ ัต ิง านทุก ระดับ ทํ า ความเขา ใจเกี ่ย วกับ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดานการเงิน โดย
๒๗.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีฝายกฎหมายหรือกลุมงานที่มีหนาที่ดังนี้
๒๗.๑.๑ รวบรวมและศึก ษา กฎหมาย ระเบีย บ ขอ บัง คับ มติค ณะรัฐ มนตรี และ
หนัง สือ สั ่ง การที ่เ กี่ย วขอ งกับการปฏิบั ติ งานในแตละขั้นตอนการดํ าเนิ นงาน
ดานการเงิน ที่กําหนดไวของหนวยรับตรวจ
๒๗.๑.๒ จําแนกรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังกลาวตาม ๒๗.๑.๑ ในแตละขั้นตอนใหชัดเจน
๒๗.๑.๓ จัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) โดยละเอียด
๒๗.๑.๔ จัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวของดานการเงิน
๒๗.๑.๕ เผยแพรใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น และผูที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
๒๗.๒ ผูบริหารทุกระดับตองใชความระมัดระวังและรอบคอบ ในการบริห ารดานการเงิน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ และแนวทาง
วิธีการที่กําหนดไว
กิจ กรรมที่ ๒ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบีย บ ขอ บัง คับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๒๘. เพื่ อให ทราบถึ งข อขั ดข องหรื อป ญหาอุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ งานด านการเงิ น อั นเนื่ องมาจาก
ขอกําหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดย
ฝ ายกฎหมายหรื อกลุ มงานที่ รั บผิ ดชอบตามข อ ๒๗.๑ และเจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานรั บผิ ดชอบ
ดําเนินการดังนี้
๒๘.๑ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน และพิจารณาวาจะทําใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานดังตอไปนี้หรือไม โดยพิจารณาถึงสาเหตุตาง ๆ ไดแก
(๑) ความไมเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(๒) ความไมคลองตัวในการปฏิบัติหรือมีขอกําหนดมากเกินความจําเปน
(๓) ขาดการควบคุมภายในดานการเงินที่ดี
(๔) ขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ขัดแยงกันหรือซ้ําซอนกัน
๒๘.๒ ประมวลขอ กําหนดของกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ที่เปนปญหาอุปสรรคทํา ใหไ มสามารถสนับสนุนการดํา เนินงาน

-๙ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอความเห็น
ตอผูบริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการปรับปรุงแกไข
๒๘.๓ ในกรณีที่หนวยรับตรวจเปนหนวยงานยอย เมื่อดําเนินการตามขอ ๒๘.๑ และ ๒๘.๒
ควรรวบรวมเสนอใหหนวยงานตนสังกัดทราบ เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจปรับปรุงแกไขตอไป
กิจกรรมที่ ๓ การดําเนินการขอปรับปรุงแกไข หรือกําหนดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๒๙. เพื่อใหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ใชในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยู เปนแนวทางใหหนวยรับตรวจสามารถจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สามารถแกไขและปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นไดทันเหตุการณ ผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบดําเนินการดังนี้
๒๙.๑ พิจารณาขอเสนอตามกิจกรรมที่ ๒ วาควรดําเนินการแกไขปรับปรุง หรือไม
๒๙.๒ จัดใหมีการยกรางในเบื้องตน โดยอาจขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
๒๙.๓ วางแผนการดําเนินงานในการขอปรับปรุงแกไขหรือเสนอรางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติ คณะรั ฐมนตรี และหนั งสื อสั่ งการ ที่ ปรั บปรุ งแก ไข หรื อกํ าหนดขึ้ นใหม เพื่ อให
สามารถใชไดทันตามกําหนด
๒๙.๔ เสนอรางกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ที่กําหนด
๒๙.๕ มอบหมายใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบติดตามการดําเนินการตามขอ ๒๙.๔ หากมีปญหา
อุปสรรคในระหวางการดําเนินการ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานและเสนอผูบริหาร
เพื่ อ ประสานงานกั บ ผู ที่ มี อํ า นาจในการให ค วามเห็ น ชอบ และชี้ แ จงข อ มูล เพิ่ ม เติ ม
เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน รวมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนาในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
ตามความเหมาะสม
สวนที่ ๒
การวางแผน
๓๐. การบริหารดานการเงินที่มีประสิทธิภาพจะชวยปองกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาหรือ
ขอผิดพลาดทางการเงิน ซึ่งการบริหารดานการเงินที่มีความสําคัญ คือ การวางแผนทางการเงิน
ไวลว งหนาอยางรอบคอบและรัดกุม ผูบริหารระดับสูงจึงควรมีหลักการในการวางแผน ดังนี้
๓๐.๑ กําหนดใหมีการวางแผนทางการเงินอยางรอบคอบ รัดกุม
๓๐.๒ กํ า หนดให มี ร ะบบงานทางการเงิ น ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านของแต ล ะระบบงาน
วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

- ๑๐ ไดแ ก ระบบงบประมาณ ระบบการรับ จา ยเงิน ระบบบัญ ชีต ามเกณฑที่เ หมาะสม
ระบบตนทุน และการจัดหาเงินทุน
๓๐.๓ กําหนดใหมีการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวางแผน
ทางการเงินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และผูที่เกี่ยวของทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน
อยางทั่วถึง
๓๑. การวางแผน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกําหนดหนาที่งานดานการเงิน และการมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมที่ ๓ การวางแผนทางการเงิน
กิจกรรมที่ ๔ การสื่อสาร การเผยแพร และประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ ๑ การกําหนดหนาที่งานดานการเงิน และการมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
๓๒. เพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติงานดานการเงินที่ไดรับมอบหมายที่ชัดเจนและเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน
มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓๒.๑ ผูบริหารระดับสูง เปนผูรับผิดชอบใหมีการทบทวนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานดานการเงินใหเหมาะสมและชัดเจนสอดคลองกับโครงสรางของหนวยงาน
ทางการเงิน ซึ่งอาจกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) หนาที่ในการวางนโยบายทิศทางกลยุทธ และการวางแผนทางการเงิน
(๒) หนาที่ในการควบคุมกํากับดูแล เชน กําหนดใหมีหัวหนาหนวยงานทางการเงิน
(Chief Finance Officer) ที่มีความรูความสามารถในการบริหารดานการเงิน
การบัญชี เพื่อจัดทําแผนการเงินและวิเคราะหฐานะการเงินรวมทั้งใหคําปรึกษา
แกผูบริหารระดับสูง
(๓) หนาที่ในการรับนโยบายมาปฏิบัติ
(๔) หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายและแผนงานที่ กํ า หนดไว โดยต อ งให
ความสําคัญตอความสําเร็จของงาน
๓๒.๒ ผู บริ หารทุ กระดั บที่ ควบคุ มกํ ากั บดู แลหน วยงานด านการเงิ น เป นผู รั บผิ ดชอบให มี
การแบงแยกหนาที่งานภายในหนวยงานที่รับผิดชอบใหชัดเจน เหมาะสม และจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร
๓๒.๓ ผู บ ริ หารทุ กระดั บ เป นผู รั บผิ ดชอบให มี ระบบการพั ฒนาบุ คลากรที่ มี มาตรฐาน เช น
การฝ กอบรม การนิ เทศงาน การเสริ มสร างระบบคุ ณธรรม ทั ศนคติ และพฤติ กรรม
ความรับผิดชอบตอตนเองและงาน

- ๑๑ ๓๒.๔ ผูบ ริห ารทุก ระดับ ที่รับ ผิด ชอบในการแตง ตั้ง หรือ มอบหมายเจา หนา ที ่ผูป ฏิบ ัติง าน
ทางด า นการเงิ น จํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ อย า งมากกั บ ความซื่ อ สั ต ย แ ละความรู
ความสามารถของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้นใหตรงกับคุณลักษณะที่กําหนดไว
๓๒.๕ ผูบริหารระดับกลางและระดับตน เปนผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ
ในการพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดานการเงิน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับหนวยงานดานการเงินอยางเปนระบบ ใหทันกับการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงดานการเงินที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
กิจกรรมที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง
๓๓. เพื่อใหหนวยรับตรวจพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลกระทบทางดานการเงินแกหนวยรับตรวจ
รวมทั้งการกําหนดกลไกที่ใชในการปองกันหรือควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยผูบริหาร
ระดับสูง เปนผูรับผิดชอบดําเนินการดังนี้
๓๓.๑ การพิจารณาความเสี่ยง ดังตอไปนี้
๓๓.๑.๑ ความเสี่ยงจากลักษณะของหนวยงาน เชน งานในลักษณะที่ตองใชคนจํานวนมาก
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน ยอมมีโอกาสที่คุณภาพงานจะไมสม่ําเสมอกัน
๓๓.๑.๒ ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เปนความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม
ภายในของหน ว ยรั บ ตรวจ ไม อ าจป อ งกั น ข อ ผิ ด พลาดในส ว นที่ เ กิ ด จาก
ความเสี่ยงจากลักษณะหนวยงานไดทั้งหมด หรือแมวาหนวยรับตรวจอาจจัดให
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีแลว แตไมมีการปฏิบัติตามระบบที่มีอยูก็ทําให
เกิดความเสียหายขึ้นไดเชนกัน
ดังนั้นผูบริหารเปนผูรับผิดชอบจัดใหมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
เพราะหากหนวยรับตรวจจะจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหครอบคลุม
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ยอมเปนไปไดยาก และอาจเกินความจําเปน
อี ก ทั้ ง อาจก อ ให เ กิ ด ต น ทุ น ในการจั ด ระบบการควบคุ ม ภายในที่ สู ง เกิ น
ความจําเปน หรือประสิทธิภาพการดําเนินงานอาจลดลงได ถาระบบและ
ขั้นตอนการควบคุมมีมากเกินไป
๓๓.๑.๓ ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่ไมอาจคนพบความไมถูกตองของรายการ หรือ
ขอผิดพลาดที่มีอยู
๓๓.๒ กําหนดใหมีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
การดําเนินงานดานการเงิน ซึ่งปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดจากปจจัย
ทั้งภายในและภายนอก
๓๓.๒.๑ ปจจัยภายนอก เชน
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาจทําใหตองเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน

- ๑๒ - ขอกําหนดของรัฐบาล
- กฎหมายที่ออกใหม
- ผลของการประชาสัมพันธ
- ภัยธรรมชาติ
๓๓.๒.๒ ปจจัยภายใน เชน
- ความซื่อสัตยและจริยธรรมของผูบริหาร หากผูบริหารขาดความซื่อสัตย
และจริยธรรม ระดับความเสี่ยงยอมสูง
- คุณภาพของบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้ง
- ความยุงยากซับซอนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
๓๓.๓ จัดใหมีการวิเคราะหเพื่อใหทราบความชัดเจนถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง
เปนผลใหเกิดความเสียหายทางดานการเงิน และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง
โดยต อ งพิ จ ารณาถึ งต น ทุ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด ว ยว าคุ ม กั บประโยชน ที่ ไ ด รั บหรื อ ไม เช น
ฝายพัสดุ ไดจัดหาพัสดุโดยสั่งซื้อจากผูขายรายเดียวเปนระยะเวลานาน จะตองปองกันโดย
- กําหนดวิธีการคัดเลือกเพื่อใหไดผูขายที่ดีที่สุดทั้งในดานคุณภาพและราคา
- จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาที่ฝายพัสดุที่รับผิดชอบในการจัดหา
- กําหนดวงเงินอนุมัติใหเหมาะสม
๓๓.๔ ให ความสํ าคั ญกับการประเมินความเสี่ยงอย างสม่ําเสมอ และพิ จารณาปรั บปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการปองกันหรือควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสม
กิจกรรมที่ ๓ การวางแผนทางการเงิน
๓๔. เปนแนวทางในการบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยรับตรวจ
สามารถบริหารสภาพคลอง บริหารหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว เชน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดทําประมาณการเงินสดรับ ประมาณการเงินสดจาย ระบบตนทุน ระบบบัญชี
๓๔.๑ ในการจัดทํางบประมาณของหนวยรับตรวจควรสอดคล องกับแผนกลยุทธ และแผน
ปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางที่ไดจัดทําไว ซึ่งงบประมาณที่จัดทําจะตอง
ประกอบดวย ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจาย
๓๔.๒ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บัติ งานเปนผู รั บผิ ดชอบจั ดทําประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย
ใหละเอียดรอบคอบ เพื่อใหสามารถกําหนดรายรับที่จะเกิดขึ้นใหใกลเคียงขอเท็จจริง มากที่สุด
และงบประมาณรายจายที่ครอบคลุมรายจายทุกประเภท ทั้งรายจายประจํา รายจายดาน
ลงทุน รายจายในลักษณะที่เปนโครงการ การจายชําระหนี้ ฯลฯ ซึ่งรายจายเหลานี้ควร
ประมาณการขึ้นตามความจําเปน และเหมาะสม คํานวณตนทุนตอหนวยอยางถูกตอง
ครบถวนทุกดาน โดยพิจารณาดังนี้

- ๑๓ ๓๔.๒.๑ ดานประมาณการรายรับ
(๑) จําแนกประเภทรายรับใหเหมาะสม เพื่อความถูกตองและเชื่อถือไดในการ
ประมาณการรายรับแตละประเภท เนื่ องจากรายรับแตละประเภทจะมี
ลักษณะที่แตกตางกัน บางประเภทไดรับผลกระทบเมื่อสภาวะเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไป แตบางประเภทจะไมมีผลกระทบเลย
(๒) การประมาณการรายรับควรพิจารณาในลั กษณะเคลื่อนไหว ซึ่งอาจจะ
เปนไปไดท้งั เพิ่มขึ้นหรือลดลง
(๓) การใหความสําคัญกับการพิจารณาแหลงที่มาของรายรับแตละประเภท
รวมถึงสาเหตุที่มีผลกระทบตอรายรับประเภทนั้น ๆ ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหจัดทําประมาณการรายรับ ไดอยางถูกตอง และเปนธรรม
๓๔.๒.๒ ดานงบประมาณรายจาย
(๑) จัดทํ างบประมาณรายจายให สอดคลองกั บลั กษณะการใช จายตามแผน
แมบทและแผนปฏิบัติการประจําป
(๒) กําหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวให
ครบถวนเพียงพอที่จะสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณาถึงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ที่กําหนดใหจายได
(๔) ไมควรกําหนดงบประมาณรายจาย สําหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสูงเกิน
ความเหมาะสม จะทําใหเสียโอกาสที่จะนําเงินสวนนี้ไปใชในการดําเนินการ
ในกิจ กรรมอื่น ๆ ที่มี ความจํ า เปน ในการพัฒ นาประเทศไดม ากขึ้น
หรือกําหนดใหต่ํากวาที่ควรจะเปนซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผน
ที่วางไวได
(๕) ในการกําหนดรายจายสําหรับแผนงานหรือโครงการใหคํานึงถึงความสําคัญ
ที่แตกตางกันของแผนงานหรือโครงการโดยเลือกดํ าเนินการเฉพาะที่มี
ความสําคัญในลําดับตน ๆ ตามลําดับ ตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู
๓๔.๓ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําประมาณการเงินสดรับ
และประมาณการเงินสดจาย โดยจัดทํ างบประมาณเงินสด เพื่อใชเ ปนขอมูลในการ
บริหารสภาพคลอง และบริหารหนี้ของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพ การจัดทํา
แผนการเงินที่ดีจะเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามถาวางแผนทางการเงินไมรอบคอบและรัดกุม เชน จัดทํา
ขอมูลดานรายจายไมครบถวนทําใหการวางแผนที่จะเตรียมเงินมาใชในการดําเนินงาน
นั้น ๆ ไมเพียงพอกับความตองการ อาจทําใหการดําเนินงานลมเหลวและ อาจกอใหเกิด

- ๑๔ ความเสียหายทางการเงินดวย ซึ่งในการวางแผนทางการเงินนี้ อาจตองมีผูเชี่ยวชาญ
มาใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือมีคณะทํางานเพื่อดําเนินการใหไดแผนทางการเงินที่เหมาะสม
๓๔.๔ ผู บริ หารระดั บสู งและระดับกลางรั บผิ ดชอบจั ดให มี การวางระบบบั ญชีให สอดคล อง
กับหลักการและนโยบายการบัญชีที่กําหนดไว เพื่อบันทึกรายการทางการเงินของหนวย
รั บ ตรวจที่ เ กิ ด ขึ้ น อย างถู ก ต อ งและครบถ ว นสํ าหรั บ เป น ข อมู ล ที่ เ อื้ อ ต อ การคํ า นวณ
ตนทุนรวม หรือผลผลิตที่ถูกตองเหมาะสมและใชในการวัดผลการดําเนินงาน รวมถึงการ
ขอตั้งงบประมาณของหนวยรับตรวจในปตอไป ซึ่งระบบการคํานวณตนทุนเปนสิ่งสําคัญ
ที่อาจปองกัน หรือควบคุมความเสียหายทางการเงินได และใชในการควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ตนทุนอาจจําแนกไดหลายลักษณะตามความตองการ ดังนี้
(๑) การจําแนกตนทุนตามระยะเวลา เปนตนทุนในการวัดคาสินทรัพยและบริการตาง ๆ
โดยสัมพันธกับระยะเวลาในการดําเนินงานของหนวยรับตรวจแบงเปน ๓ ประเภท
คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นในอดีตหรือตนทุนจริง ตนทุนทดแทน และตนทุนในอนาคต
(๒) การจําแนกตนทุนตามลักษณะการดําเนินงาน ไดแก ตนทุนการผลิต และตนทุนที่
ไมเกี่ยวกับการผลิต
(๓) การจําแนกตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวยตนทุน วัตถุดิบ
คาแรง และคาใชจายในการผลิต
(๔) การจําแนกตนทุนตามปริมาณกิจกรรม ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากปริมาณของกิจกรรม
ซึ่งตองวิเคราะหวาเมื่อปริมาณการผลิตสูงขึ้นหรือต่ําลงตนทุนจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามการผลิตหรือไม เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอยางไร เชน หนวยรับสินคาที่ผลิต
ชั่วโมงใหบริการ จํานวนระยะทาง จําแนกได ๔ ประเภท คือ ตนทุนแปรผัน ตนทุน
คงที่ ตนทุนกึ่งผันแปร และตนทุนกึ่งคงที่
(๕) การจําแนกตนทุนเพื่อการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบวาตนทุน
เกิดที่ใดจํานวนเทาใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งจําแนกเปน ๒ ประเภท คือตนทุน
ทางตรงของหนวยงาน และตนทุนทางออมของหนวยงาน
(๖) การจํ าแนกต นทุ นเพื่ อการตั ดสิ นใจเป นการรวบรวมและการวิ เคราะห ต นทุ นที่
เกิ ดขึ้ นในทางเลื อกต าง ๆ ประกอบการตั ดสิ นใจของผู บริ หาร ได แก ต นทุ นที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจ (ตนทุนสวนแตกตาง ตนทุนหลีกเลี่ยงได ตนทุนคาเสียโอกาส)
และ ตนทุนที่ไมเกี่ยวกับการตัดสินใจ (ตนทุนจม ตนทุนที่หลีกเลี่ยงไมได)
๓๔.๕ หนวยรับตรวจควรกําหนดระบบตนทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่เหมาะสม โดยศึกษา
เพิ่มเติมและขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
๓๔.๖ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ตองนําขอมูลทางการเงินที่จัดทําไวมาใชประโยชนใน
การบริหารงานอยางจริงจัง

- ๑๕ กิจกรรมที่ ๔ การสื่อสาร การเผยแพรและ ประชาสัมพันธ
๓๕. เพื่อใหมีการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลทางดานการเงิน ใหผูบริหารและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารระดับกลางที่เกี่ยวของทางดานการเงินเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ดังนี้
๓๕.๑ จั ดทํ าแผนการสื่ อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธขอมู ลทางดานการเงิ นที่ จําเป นต องใช
ประโยชนในการบริหารและการปฏิบัติงานในหนวยรับตรวจ รวมทั้งขอมูลทางการเงินที่
จะตองเปดเผยตอบุคคลภายนอก เชน งบประมาณ รายงานทางการเงิน กฎหมาย ระเบียบ
รายงานผลการใชจายเงินในโครงการที่สําคัญ เปนตน
๓๕.๒ กําหนดรูปแบบ วิธีการ และกลุมเปาหมายในการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ
ในรายละเอียดไวอยางชัดเจน เชน การจัดอบรมสัมมนา การประชุม การสื่อสารผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Mail, Internet)
สวนที่ ๓
การปฏิบตั ิงานตามแผนการเงิน
๓๖. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการเงินที่กําหนดไว และบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ และทันเวลา จึงควรมีหลักการในการปฏิบัติงานตามแผนการเงิน ดังนี้
๓๖.๑ ในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตองมีการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๓๖.๒ การดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายในเวลาที่เหมาะสม
๓๖.๓ การรายงานผลปฏิบัติงานเปนไปอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
๓๗. การดําเนินงานดานการปฏิบัติงานตามแผนการเงินประกอบดวย กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติงานดานการเงิน
กิจกรรมที่ ๓ การประสานงานดานการเงิน
กิจกรรมที่ ๔ การควบคุม กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมที่ ๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทางการเงิน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
๓๘. เพื่อใหหนวยรับตรวจมีความพรอมในการปฏิบัติงานทางดานการเงินใหบรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปาหมาย

- ๑๖ ๓๘.๑ ผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบในการสํารวจความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามแผน
ในเรื่องตาง ๆ เชน คูมือการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่จําเปนตองใช
ผังทางเดินของงาน การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปนตน
๓๘.๒ ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปรับปรุง หรือจัดทําผังทางเดินของงาน
คูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารทุก ระดับ ไดสอบทานความถูก ตองครบถว น และ
ใหความเห็นชอบแลว รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่จะตองใช เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๓๘.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารระดับสูงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกระดับไดรับทราบ และศึกษา
ทําความเขาใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
๓๘.๔ ผูบริหารระดับกลาง และระดับตนเปนผูรับผิดชอบในการทบทวน และปรับปรุงแกไข
คูมือการปฏิบัติงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัตงิ านดานการเงิน
๓๙. เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค ไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารการเงิน
เป นไปตามแผนการเงิ นที่ กํ าหนดไว และควบคุมมิใหเกิดความผิดพลาด อั นอาจจะกอให เกิ ด
ความเสียหายตอหนวยรับตรวจได
๓๙.๑ ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ตองทําความเขาใจแผนการเงินที่กําหนดไว
ใหชัดเจนหากมีการเปลี่ยนแปลงตองมีการติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง
๓๙.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับรับผิดชอบปฏิบัติงานใหเปนไปตามกําหนดเวลาของ
แผนทางการเงิน กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนใหนําขอ ๔๑.๒ มาเปนแนวทาง
การปฏิบัติ
๓๙.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติงานดานการเงินทุกกิจกรรมใหถูกตองตามระเบียบ
แบบแผนฯ และจัดทําเอกสารหลักฐานใหครบถวนถูกตอง
๓๙.๔ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินที่ไดรับมอบหมายใหรวบรวม และจัดเก็บเอกสาร
ทางการเงินเปนผูรับผิดชอบควบคุมใหมีเอกสารครบถวนเปนปจจุบัน หากเอกสารขาดหายไป
ตองเรงติดตามกอนที่จะเกิดความเสียหาย และผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบสงเสริม
และสนับสนุนใหจัดทําระบบฐานขอมูลที่เปนมาตรฐานและเปนประโยชนในการบริหาร
๓๙.๕ ขอมูลทางการเงินที่รวบรวมไดจากเอกสารทางการเงินของหนวยรับตรวจ และขอมูล
ที่ ไ ด จ ากภายนอก ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบนํ า มาจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ที่ เ ป น
ประโยชนเพื่อการตัดสินใจในการบริหารทางการเงิน และนํามาพิจารณาจัดทําเป น
รายงาน รวมถึงรายละเอียดที่จําเปน เพื่อนํามาใชประโยชนใ นการบริห ารการเงิน

- ๑๗ ที่กําหนดไว หรือนํามาใชประโยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม เชน รายงานเกี่ยวกับ
การรับ – จายเงินประจําวัน รายงานยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดําเนินงาน
๓๙.๖ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ
ในการกํากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบทางการเงินที่จําเปนอยางนอยตองมีหัวหนา
หนวยงานทางการเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ผูอนุมัติการจายเงิน ผูตรวจสอบกอน
การจายเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบ การรับ – จายเงินประจําวัน
กิจกรรมที่ ๓ การประสานงานดานการเงิน
๔๐. เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานจึงควรสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่อใหแผนการเงินบรรลุเปาหมาย ซึ่งความขัดแยงดังกลาว ไดแก
(๑) ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นภายในหนวยงาน เชน
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติกับเจาหนาที่การเงินมีความเขาใจที่ไมสอดคลองกันเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติหรือมีความเขาใจที่ไมชัดเจน
- ฝายการเงินกําหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติงานไวมากเกินความจําเปน ซึ่งอาจ
ทําใหหนวยงานที่ตองปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติตามที่กําหนดไวได
- ฝายการเงินมีบุคลากรไมเพียงพอ หรือภารกิจที่ตองปฏิบัติมีมาก อาจใหคําแนะนําและ
ทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานอื่นไมทั่วถึง
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติจงใจฝาฝนระเบียบ ทําใหเกิดความขัดแยงกับผูที่ทําหนาที่ควบคุม
ติดตามและตรวจสอบ หรือกับเจาหนาที่ผูที่ปฏิบัติงานรวมกัน
(๒) ความขัดแยงที่เกิดจากภายนอกหนวยงาน เชน
- กฎหมาย ระเบีย บ ตาง ๆ ที่บังคับใชกับหนวยรับตรวจและหนวยงานที่มีลัก ษณะ
การปฏิบัติงานที่ใกลเคียงกันหลายหนวยงาน อาจทําใหเกิดความไมชัดเจนในการแบงแยก
หนาที่ ตามกฎหมาย ฯลฯ ดังกลาว
- กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่ประกาศใชใหม หนวยรับตรวจยังไมเขาใจชัดเจน
ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบดําเนินการดังนี้
๔๐.๑ ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการประสานงาน
ทั้งระหวางหนวยงานภายใน และกับหนวยงานภายนอก ดังนี้
- การประสานงานภายใน เชน การกําหนดใหมีการทํางานเปนทีม การประชุม การทํา
ขอตกลงรวมกัน การจัดใหมีเครือขายการสื่อสารภายในโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประสานงานภายนอก เชน การทําขอตกลงรวมกัน การประชุมรวมระหวางหนวยงาน
๔๐.๒ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง และระดั บ ต น เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให มี ก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินมีสวนรวมใน

- ๑๘ การเสนอขอมูลที่เกิดขึ้นจริงและความเห็นที่ถูกตองชัดเจน อันจะกอใหเกิดความเขาใจใน
การปฏิ บัติงานไปแนวทางเดี ยวกั น และไดข อยุติที่สามารถนํ าไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตอไป
๔๐.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินรับผิดชอบการรายงานผูบริหารตามลําดับชั้นโดยเร็ว
ในกรณีที่มีปญหาขัดของเพื่อใหผูรับผิดชอบวินิจฉัยปญหา ขอขัดของ และหาแนวทาง
แกไขมิใหเกิดความเสียหายหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งปญหาเหลานี้ตองไดรับ
การแกไขโดยเร็ว
กิจกรรมที่ ๔ การควบคุมกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
๔๑. เพื่อใหมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและทราบถึง
ปญหาอุปสรรค เพื่อใหสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมาย ทันเวลา
๔๑.๑ ผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลใหมีการใชจายเงินตามแผนที่กําหนดไว
และมิใหมีการใชจายเงินใกลสิ้นปงบประมาณโดยไมสมเหตุผล เพื่อใหการใชจายเงินมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแผนที่วางไว ไมเกิดการสูญเปลา และสิ้นเปลือง
๔๑.๒ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับแผน
หากมีความแตกตางที่มีสาระสําคัญ ตองวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความแตกตาง และ
สั่งการใหมีการแกไข การเปรียบเทียบ การวิเคราะหและการสั่งการแกไขนี้ ควรกระทํา
ใหมีความถี่พอสมควร อาจเปนรายเดือนหรือรายสัปดาหสําหรับกิจกรรมบางอยาง เพื่อให
แกไขไดทันทวงที
๔๑.๓ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําหลักเกณฑ ตัวชี้วัดทางการเงินและแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบทางดานการเงินที่เปนมาตรฐาน จัดใหมีระบบการรายงานตาง ๆ
อยางเหมาะสม เชน การรายงานผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได และการใชจายเงิน
๔๑.๔ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่หรือใหมีสวนงาน
ในการควบคุมตรวจสอบ และประเมินผลโดยใหรับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายรวมถึงการตัดสินใจในการแกปญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทางการเงิน เชน ผูตรวจสอบภายใน หรืออื่น ๆ ที่เห็นสมควร
๔๑.๕ ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินผลเปาหมายทางการเงิน
ที่กําหนดไว หากไมสามารถปฏิบัติไดเนื่องจากมีปญหาอุปสรรคที่คาดไมถึงเกิดขึ้น ให
ผูรับผิดชอบวินิจฉัยปญหา และรีบหาแนวทางแกไข มิใหเกิดความเสียหาย หรือควบคุม
มิใหเกิดความเสี่ยงทางการเงิน เชน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
๔๑.๖ ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกําหนดแนวทางปฏิบัติงานดานการเงินที่เสริมสรางจริยธรรม
คุณธรรม และจัดบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมในการติดตามตรวจสอบ

- ๑๙ และผูบริหารระดับตนตองควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน ปฏิบัติ
ใหทันเวลา และเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ
สั่งการที่กําหนด ซึ่งหากไมดําเนินการอาจทําใหเกิดความเสียหายดานการเงินได
กิจกรรมที่ ๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทางการเงิน
๔๒. เพื่อใหมีระบบการรายงานการปฏิบัติงานดานการเงินที่รัดกุม และสามารถนําไปใชประโยชนได
ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกําหนดความตองการขอมูลที่ตองใชทางดานการเงิน และรูปแบบ
การรายงาน เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ
๔๒.๑ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติง านด า นการเงิน เป น ผู รับ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในความรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชาในระยะเวลาที่กําหนด และใหความเห็น หรือ
ชี้ใหเห็นสิ่งบอกเหตุที่จะทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผน
๔๒.๒ ผูบริหารทุกระดับควรนํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการเงินไปใชประโยชนในการติดตาม
การปฏิบัติงานตามแผนการเงิน และดานอื่น ๆ เชน เงินที่ใชจายเปรียบเทียบกับผลงานที่
ไดรับเปนไปตามแผนหรือไม และรายจายนั้นเปนไปโดยประหยัด และคุมคาหรือไม
สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔๓. เนื่องจากผูบริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุมคาและประหยัด ไมเกิดการสูญเปลา สิ้นเปลือง จึงมีหนาที่จัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานดานการเงิน ปญหาอุปสรรค และขอขัดของในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแกไขใหทันเหตุการณ การติดตามและประเมินผลจึงควรมีหลักการ
ดังนี้
๔๓.๑ กําหนดผลสําเร็จเพื่อใชเปนตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงาน
๔๓.๒ กําหนดใหมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และความเห็นในการปรับปรุงแกไข
อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
๔๔. การดําเนินงานดานการติดตามและประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๓ การรายงานและการเผยแพรผลการประเมิน

- ๒๐ กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตาม และประเมินผล
๔๕. เพื่อใหมีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําเอาขอมูลจากการติดตาม และประเมินผลมาใชประโยชน
๔๕.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบแตงตั้งใหมีบุคคล คณะบุคคล หรือกลุมงานรับผิดชอบ
ในการติดตาม และประเมินผลทางการเงินของหนวยรับตรวจ และกําหนดผูรับผิดชอบ
ไวอยางชัดเจน
๔๕.๒ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบจัดใหมีแผนการติดตาม และประเมินผลทางการเงิน
ในแตละดานใหมีความถี่พอสมควร เชนเปนรายเดือน หรือรายสัปดาห เพื่อจะไดสั่งการ
แกไขไดทันทวงที และกําหนดผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน เชน
- การรับเงิน ถูกตองครบถวนเปนไปตามแผนทางการเงินหรือไม
- การจายเงิน ถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ เปนไปตามแผนการเงิน
ที่กําหนดไว และประหยัดหรือไม
- ทรัพยสินที่ไดมาไดใชประโยชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพียงใด คุมคาหรือไม
- การเก็บรักษาเงินและทรัพยสิน มั่นคงปลอดภัยและครบถวนหรือไม
- การบริ ห ารเงิ น ทรั พ ย สิ น และสิ ท ธิ ได ผ ลตามแผนการเงิ น ที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม
- ผลประโยชน ไดมีการติดตามควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด
๔๕.๓ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง สนั บ สนุ น ให มี ก ารนํ า ข อ มู ล จากการติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ดานการเงินมาใชประโยชน
๔๕.๔ ผูบริหารระดับกลาง และระดับตนรับผิดชอบกําหนดเกณฑตัวชี้วัดดานการเงิน ขอบเขต
และระยะเวลา ที่จะทําการติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผล
๔๖. เพื่อใหการติดตาม และประเมินผลดานการเงินสามารถนํามาใชประโยชนในการวัดผลการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔๖.๑ ผูบริหารระดับกลาง และระดับตนรับผิดชอบกําหนดแนวทาง และวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล การควบคุมการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได และตัวชี้วัด
การบรรลุวัตถุประสงคที่เหมาะสมสอดคลองกับประเด็นที่ตองการประเมินเปนรูปธรรม
สามารถวัดได เชน แนวทางการติดตามการใชจายเงิน ตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ และแผนการใชจายเงินเปรียบเทียบกับการใชจายจริง ปญหาอุปสรรค และ
การแกไขปญหา

- ๒๑ ๔๖.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายในการติดตาม และ
ประเมินผล และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมายในการติดตาม
และประเมินผล อยางชัดเจน
๔๖.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลใหครบถวนเปนปจจุบัน และทัน
ตามกํา หนดเวลา ดว ยความเที่ย งธรรม และโปรงใส สามารถนํา เสนอขอ มูลใหกับ
ฝายบริหารไดอยางรวดเร็ว ทันตามความตองการ
๔๖.๔ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการติดตาม และนํามา
ประเมินผล รวบรวมปญหาอุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการนําผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขดวย
๔๖.๕ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบติดตามการสรุป และวิเคราะหผลการติดตาม
และประเมินผล ใหดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๔๖.๖ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทํากระดาษทําการเพื่อรวบรวม และบันทึกผล
ของการติดตามการดําเนินการทางดานการเงิน เพื่อใชเปนเอกสารประกอบในการวิเคราะห
และประเมินผล
๔๖.๗ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม และประเมินผล
อยางตอเนื่อง โดยนําเสนอขอมูลที่สามารถนําไปเลือกใชในการดําเนินงานตอไปได
กิจกรรมที่ ๓ การรายงาน และการเผยแพรผลการประเมิน
๔๗. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถติดตามความกาวหนา และความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการเงิน
ของหนวยรับตรวจไดอยางตอเนื่อง
๔๗.๑ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบนําเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
ตอฝายบริหารที่มีอํานาจในการปรับปรุงแกไข ใหทันความตองการของการใชประโยชน
จากรายงานดังกลาว
๔๗.๒ หนวยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของในการประเมินผลรับผิดชอบแจงผลการประเมินผล
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจแลวใหผูที่เกี่ยวของทราบ และทันเวลาที่จะไปใช
ประโยชนอยางตอเนื่อง
๔๗.๓ ผลการปฏิบัติงานดานการเงินควรเผยแพรตามความเหมาะสม และเปนไปตามเปาหมาย
ของหนวยรับตรวจ
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มาตรการที่ ๒
มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการดําเนินงาน
๔๘. ความเสี ย หายจากการดํ า เนิน งานเกิด จากการดํา เนิน งานที่ไ มประสบผลสํ า เร็จ ตามเปา หมาย
เกิด การทุจ ริต เกิด จุด ออ นในการดํ า เนิน งาน ผู ป ฏิบ ัต ิง านไมม ีค ุณ ภาพ หรือ การ
ดํา เนิน งานที่ไ ม ตอ เนื่ อ งมี ก ารเปลี่ย นผูบ ริ ห ารงานในหนว ยงานบ อ ยทํา ใหง านหยุด ชะงัก
หรือลม เลิก เปนผลทําใหเกิดความสูญเปลาจากทรัพยากรที่ไดใชไปแลวโดยไมไดรับประโยชน
๔๙. ปจจัยที่หนวยรับตรวจควรนํามาพิจารณาใชเปนแนวทางในการปองกันหรือควบคุมความเสียหาย
ดานการดําเนินงาน มี ๕ สวน คือ
สวนที่ ๑ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๒ การวางแผน
สวนที่ ๓ การปฏิบัติงานตามแผน
สวนที่ ๔ การเงิน
สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
สวนที่ ๑
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๕๐. แนวทางปฏิบัติในการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการดําเนินงาน ในสวนที่ เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
มีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับแนวทางที่กําหนดไวในมาตรการที่ ๑ มาตรการปองกันหรือควบคุม
ความเสียหายดานการเงิน สวนที่ ๑ กลาวคือ ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับของ
หนวยรับตรวจ ควรปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว และเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยมีกิจกรรมหลักในการ
ดําเนินงาน ๓ กิจกรรม เชนเดียวกัน คือ
กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมและศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวของ
๕๑. ฝายกฎหมายหรือกลุมงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบดําเนินการรวบรวม
และศึกษา ตลอดจนเผยแพรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ฯลฯ และผูบริหารทุกระดับตองใชความระมัดระวังในการบริหารงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ดังกลาว
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กิจกรรมที่ ๒ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๕๒. ฝายกฎหมายหรือกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย รับผิดชอบทบทวนและประมวลขอกําหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหทราบปญหาหรือขอขัดของในทางปฏิบัติตามที่
กําหนดไว และเสนอความเห็นใหผูมีอํานาจพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
กิจกรรมที่ ๓ การดําเนินการขอปรับปรุงแกไข หรือกําหนดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๕๓. ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบในการใหความเห็นตอขอเสนอตามกิจกรรมที่ ๒ และจัดใหมี
การดําเนินการยกรางในสวนที่เกี่ยวของ เสนอราง ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการในการ
ขอปรับปรุงแกไข
๕๔. ทั้งนี้ในการดําเนินการทั้ง ๓ กิจกรรม ใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไวในมาตรการที่ ๑
สวนที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ – ๓ ขอ ๒๗ - ๒๙
สวนที่ ๒
การวางแผน
๕๕. เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว หนวยรับตรวจจะตองใหความสําคัญกับการวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ โดยควรดําเนินการในการวางแผนดังนี้
๕๕.๑ ใหส อดคลอ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ นโยบายของรัฐ และ
แผนพัฒนาองคกร
๕๕.๒ ใหมีขั้นตอนเนื้อหา และรายละเอียดครบถวน ตามหลักของการวางแผนงาน งาน
โครงการ เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลได
๕๕.๓ ใหสามารถนําไปปฏิบัติได และใหทุกคนมีสวนรวม ในบางกรณีอาจมีการทดลอง
ปฏิบัติโดยจัดทําโครงการนํารองเพื่อใหทราบวามีปญหา อุปสรรคหรือไม ดําเนินการ ได
หรือไม
๕๕.๔ เผยแพรและประชาสัมพันธ แผนที่กําหนดเพื่อใหทุกคนในหนวยงานรับทราบ
๕๖. การดําเนินงานดานการวางแผน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๘ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนตามนโยบายของรัฐ
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทําแผนกลยุทธ
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ ๔ การกําหนดความรับผิดชอบ
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กิจกรรมที่ ๕
กิจกรรมที่ ๖
กิจกรรมที่ ๗
กิจกรรมที่ ๘

การจัดทํางบประมาณ
การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
การสื่อสาร การเผยแพร และประชาสัมพันธ
การประเมินผลงาน

กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนตามนโยบายของรัฐ
๕๗. เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจสอดคลองกับ เจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาองคกร
๕๗.๑ ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจเปนผูรับผิดชอบการจัดทํ าแผนใหสอดคลองกับ
ทิศทาง และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาองคกร
๕๗.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบแปลงแผนใหเปนแผนกลยุทธของหนวยงาน โดยใหมี
การประสานงานและรวมมือกันอยางใกลชิดในระหวางหนวยงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวของ
สัมพันธกันทั้งภายในหนวยงานและภายนอก เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน งาน
โครงการ เกิดผลตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ และไมเกิดการดําเนินงานที่ซ้ําซอน
๕๗.๓ จัดใหมีคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ที่มีความรู ความเขาใจ
ในการวางแผน และมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทําแผนกลยุทธ
๕๘. เพื่อใหผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกําหนดวิธีการที่จะดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจ
๕๘.๑ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรับผิดชอบใหมีการวางแผนที่เปนขั้นตอน มีการบริหารงาน
แบบบูรณาการ เพื่อใหบริหารงานบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย และสามารถรองรับ
ปญหา อุ ปสรรคต าง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้น โดยใหผู บริ หารและเจา หน าที่ผูป ฏิบั ติง าน
ทุกระดับมีสวนรวมในแตละขั้นตอน ดังนี้
(๑) การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
(๒) การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค รวมถึงจุดออน และจุดแข็ง
(๓) การกําหนดกลยุทธ
(๔) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
๕๘.๒ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใชขอมูลที่ทันเหตุการณมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได
และครบถวน ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
๕๘.๓ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรับผิดชอบกําหนดใหมีการศึกษาความเปนไปไดของงาน
ที่สําคั ญก อนการดําเนิ นงานวามีความเปนไปได มี ความคุมค าหรื อไม และมีผลกระทบ
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อยางไร เพื่อตัดสินใจเลือกงานที่เหมาะสมและเปนประโยชนที่สุดในการดําเนินงาน สําหรับ
จัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการ
๕๙. เพื่อกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน ทําใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานทราบแนวทางในการทํางาน และผูบริหารทุกระดับสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตามงานไมใหลาชา
๕๙.๑ ในกรณีที่หนวยรับตรวจตั้งแต ๒ หนวยขึ้นไป มีความรับผิดชอบที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาลรวมกัน ผูบริหารระดับสูง
ของหนวยรับตรวจตองทําความตกลง และมีสวนรวมในการกําหนดกรอบและหลักการ
ในการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของแตละหนวยงานตอไป
๕๙.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกัน การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอและพรอมสําหรับ
การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ผูบริหารระดับกลางตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และสามารถวัดได
๕๙.๓ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งแผนระยะสั้น
และระยะปานกลาง
๕๙.๔ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบกําหนดงานแตละขั้นตอนโดยละเอียดและ
กําหนดเวลาที่จะดําเนินการใหเสร็จสิ้นในแตละขั้นตอน
๕๙.๕ ผูบริหารระดับกลางและระดับตน รวมกันพิจารณาถึงปญหาอุปสรรคที่อาจจะทําให
การดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามที่ตองการ
๕๙.๖ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรับผิดชอบกําหนดใหมีการวางแผนระบบการติดตามและ
ประเมินผล
๕๙.๗ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับควรมีความพรอมและมีความตั้งใจที่จะทําความเขาใจ
ตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
๕๙.๘ ผูบริหารทุกระดับควรใหเจาหนาที่ผูปฏิ บัติงานมีสวนรวมในการวิเคราะหและกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผน ที่กําหนดไว
กิจกรรมที่ ๔ การกําหนดความรับผิดชอบ
๖๐. เพื่อใหมหี ลักเกณฑในการบริหารงานดานบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม
๖๐.๑ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรวมกันวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน
การทํางานโดยการมอบอํานาจใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายและรวดเร็ว

- ๒๖ -

๖๐.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดมาตรฐานและเปาหมายการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในภารกิจ
ตาง ๆ ที่กําหนดไวใหชัดเจน
๖๐.๓ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับหลักการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบ
รวมกันในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคจาก
การดําเนินงาน ดังกลาว
๖๐.๔ ผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความรู
ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานตามแผนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๖๐.๕ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพรอมที่จะปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๕ การจัดทํางบประมาณ
๖๑. เพื่อจั ดสรรทรั พ ยากรตามความจํา เปน และเหมาะสมที่ จ ะต องใชใ นการปฏิบั ติต ามแผนของ
หนวยรับตรวจที่กําหนดไว ซึ่งเปนการแสดงแผนการดําเนินงานเปนตัวเลขจํานวนเงิน ทําให
หนวยรับตรวจใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา รวมถึงผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารและควบคุมทางดานการเงิน
๖๑.๑ ในการจั ด ทํ างบประมาณผู บริ หารทุ กระดั บควรคํ านึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงตามสภาพ
แวดลอมทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหการคาดการณใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง
มากที่สุด ซึ่งหากคาดคะเนไมถูกตองอาจจะมีผลทําใหไมสามารถดําเนินการสําเร็จลุลวง
ตามแผนงานที่วางไวได หรือมีการใชจายงบประมาณเกินความจําเปน
๖๑.๒ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ควรคํานึงถึงความสําคัญที่แตกตางกันของงานในการ
กําหนดแผนการดําเนินงาน โดยเลือกดําเนินงานเฉพาะที่มีความสําคัญในลําดับตน ๆ
ตามลําดับ ตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู
๖๑.๓ ผูบริหารระดับสูงควรใหหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการ
กําหนดงบประมาณ
๖๑.๔ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดเกณฑ ใ นการจั ด ทํ า งบประมาณให เ ป น
มาตรฐานเดียวกัน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองเอาใจใสในการปฏิบัติตามเกณฑ
ที่กําหนดไวอยางเครงครัด
๖๑.๕ ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด ทํ า งบประมาณและเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ควรคํานึงถึงการใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวยงาน โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ
จากทรั พยากรที ่จ ัด หามาเพื ่อ ใชใ นการดํ า เนิน งานของหนว ยรับ ตรวจใหส ามารถ
นํา มาใชป ระโยชนในหนวยงานไดอยางคุมคา เชน โอกาสที่จะไดใชประโยชนและ
ระยะเวลาที่สามารถใชประโยชนจากครุภัณฑที่ไดมา เปนตน
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๖๑.๖ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําประมาณการตาง ๆ จัดใหมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพือ่
เปนเครื่องมือใหผูบริหารใชเปนกรอบในการกํากับ ควบคุม และติดตามการวัดผล
การปฏิบัติงาน รวมถึง การประสานงานเพื่อดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวดวย
๖๑.๗ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทําประมาณการรายรับใหละเอียดรอบคอบ
เพื่อใหสามารถกําหนดรายรับที่จะเกิดขึ้นไดใกลเคียงกับขอเท็จจริงมากที่สุด อันจะ
สงผลใหผูบริหารระดับสูงและระดับกลางของหนวยรับตรวจสามารถกําหนดแผนงานที่
จะรองรับแนวทางในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
๖๑.๘ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานไม ควรกํ าหนดงบประมาณรายจ ายสู งเกิ นความจํ าเป น วงเงิ น
งบประมาณที่กําหนดควรอางอิงขอมูลที่เชื่อถือไดแ ละชัดเจน เชน ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ราคามาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งหากกําหนดวงเงินงบประมาณไว
สูงเกินไปจะทําใหเสียโอกาสที่จะนําเงิน สวนนี้ไปใชในการดําเนินการในกิจกรรมอื่นที่มี
ความจําเปนไดมากขึ้น หรือกําหนดไวต่ํากวาที่ควรจะเปน ก็อาจจะทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่วางไวได
๖๑.๙ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนการรับ – จายเงิน ในแตละชวงเวลา เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการบริหารการเงินของหนวยรับตรวจ
กิจกรรมที่ ๖ การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง
๖๒. เพื่อปองกัน ลด หรือขจัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน และเพื่อเปนปจจัย
ในการเสริมสรางความเชื่อมั่นที่มีตอหนวยรับตรวจ
๖๒.๑ ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบพิจารณาปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจอยางตอเนื่อง และวิเ คราะหถึงผลกระทบของความเสี่ย งที่มีตอ
หนวยรับตรวจ โดยใหมีระบบงานที่ชัดเจนตามแผนการปฏิบัติงาน
๖๒.๒ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความเสียหาย
๖๒.๓ ผู บริ หารทุ กระดั บควรให ความสํ าคั ญกั บการประเมิ นความเสี่ ยงอย างสม่ํ าเสมอ และ
ปรั บ เปลี่ ย นมาตรการควบคุ ม ภายในให มี ค วามสั มพั น ธ เหมาะสม กั บ ความเสี่ ย งที่
เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา
กิจกรรมที่ ๗ การสื่อสาร การเผยแพร และประชาสัมพันธ
๖๓. เพื่อให มีการกําหนดแนวทาง และวิธีการในการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพั นธ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ เพื่อใหผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับไดรับทราบ
มีความเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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๖๓.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดนโยบายในการสื่อสาร การเผยแพร และ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการวางแผน
๖๓.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการวางแผนของหนวยรับตรวจ
๖๓.๓ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
จําเปนตองใชในการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ
๖๓.๔ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบเผยแพรแผนการสื่อสาร เผยแพรและประชาสัมพันธ
การวางแผนที่ไดรับความเห็นชอบแลวแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุก ๆ สวนและ
ผูที่จะไดรับผลกระทบ ไดรับรูถึงทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานขององคกร
๖๓.๕ ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดแนวทางการเผยแพร แ ละรณรงค เพื่ อ
เสริมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับในหนวยงาน
๖๓.๖ ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น ควรให โ อกาสแก เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในการเสนอความเห็ น
กรณีมีปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยรับตรวจ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองรายงานใหผูบริหารตามลําดับชั้นทราบโดยเร็ว เพื่อเปนขอมูล
สําหรับผูบริหารในการปรับเปลี่ยนแผนหรือหาแนวทางแกไขใหสามารถปองกัน หรือ
ควบคุมความเสียหายดังกลาว
กิจกรรมที่ ๘ การประเมินผลงาน
๖๔. เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม
๖๕. ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดลักษณะของการประเมิน ใหมีการประเมินผลทั้งกอน
ดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังดําเนินงาน รวมถึงการกําหนดชวงเวลาของการติดตามและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
สวนที่ ๓
การปฏิบตั ิงานตามแผน
๖๖. เพื่อใหผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว และ
บรรลุ เ ป า หมายตามที่ กํ า หนดไว อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและทั น เวลา จึ งควรมี ห ลั ก การในการ
ปฏิบัติงานตามแผน ดังนี้
๖๖.๑ ในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตองมีการควบคุมคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๖๖.๒ การดําเนินงานตองใหสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว
๖๖.๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
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๖๗. การดําเนินงานดานการปฏิบัติงานตามแผนประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติงานตามแผน
กิจกรรมที่ ๓ การควบคุม กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
กิจกรรมที่ ๔ การประสานงาน
กิจกรรมที่ ๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
๖๘. เพื่อใหหนวยรับตรวจมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว
๖๘.๑ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให
กิจกรรมที่จะดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
๖๘.๒ ผูบริหารระดับสูงพิจารณามอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของงานหรือโครงการตาง ๆ ในฐานะหัวหนางาน หรือโครงการ รวมทั้งจัดเตรียม
บุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่กําหนด และใหมีผูควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกลาวดวย
๖๘.๓ หัวหนางาน หรือโครงการรับผิ ดชอบในการสํารวจความพรอมของอุ ปกรณ เครื่ องมื อ
ยานพาหนะที่จําเปนต อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านว า มี เ พี ย งพอหรื อ ไม หากไม เ พี ย งพอ
ต อ งเตรี ย มการที่จะหาใหพรอมกอนที่จะปฏิบัติงาน
๖๘.๔ หัวหนางาน หรือโครงการ เปนผูรับผิดชอบจัดเตรียม และตรวจสอบระบบ และอุปกรณ
การสื่อสารใหพรอม เพื่อประโยชนในการสั่งการ ประสานงาน และแกไขปญหาไดทันเวลา
๖๘.๕ หัวหนางานเปนผูรับผิดชอบกําหนดรูปแบบของเอกสารที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน
และการรายงาน
๖๘.๖ ผูบริ หารทุ กระดั บ และเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทางด านการเงิน รั บผิ ดชอบ
การจัดเตรียมเงินใหเพียงพอที่จะนํามาใชจายในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผน
๖๘.๗ ผูบริหารระดับสูงควรใหการสนับสนุนในการดําเนินงานตามขอ ๖๘.๓ ถึง ขอ ๖๘.๖
เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติงานตามแผน
๖๙. เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว
๗๐. การปฏิบัติงานตามแผน แยกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) หนวยรับตรวจดําเนินการเอง
(๒) จัดหาพัสดุหรือบริการ โดยใหบุคคลภายนอกรับไปดําเนินการ
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๗๑. สําหรับการจัดหาพัสดุหรือบริการ โดยใหบุคคลภายนอกรับไปดําเนินการ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป องกั นหรื อควบคุ มความเสี ยหายด านการจั ดซื้ อ จั ดจ าง ซึ่ งในมาตรการนี้ จะเน นในกรณี ที่
หนวยรับตรวจดําเนินการเอง โดยหัวหนางาน หรือโครงการ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอง
ปฏิบัติดังนี้
๗๑.๑ เขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย และกิจกรรมของแผนอยางชัดเจน
๗๑.๒ ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
๗๑.๓ มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค และทันเวลา
๗๑.๔ ไมละเลย หรือละเวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนทุกขั้นตอน โดยตองคํานึงถึงความถูกตอง
และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติงาน
๗๑.๕ การใชทรัพยากรที่จัดเตรียมไว ไดแก เงิน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ และ
ระบบเทคโนโลยีตาง ๆ ใหเปนไปโดยประหยัด และเกิดประโยชนคุมคา
๗๑.๖ จัดเก็บและ ดูแลรักษาทรัพยากรดังกลาวตามขอ ๗๑.๕ ที่อยูในความรับผิดชอบใหเหมาะสม
และรัดกุม
๗๑.๗ หัวหนางาน หรือโครงการ ควรมีความเอาใจใสตอผลกระทบที่อาจจะไดรับจากการปฏิบัติ
ซึ่งจะเปนอันตรายตอสวัสดิภาพ และสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
๗๑.๘ หัวหนางาน หรือโครงการเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหเต็มกําลัง
ความสามารถ และเปนไปตามระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
๗๑.๙ หั ว หน า งาน หรื อ โครงการ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
การดําเนินงานมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย
๗๑.๑๐ ผูบ ริ หารทุกระดั บ ควรปฏิบั ติ ง านใหเ ปนแบบอย างที่ดีแ กบุคลากรในการปฏิบั ติงาน
ที่ถูกตองและเหมาะสม
กิจกรรมที่ ๓ การควบคุม กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
๗๒. ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม และทันเหตุการณ
กอนที่จะเกิดความเสียหายแกหนวยรับตรวจ
๗๒.๑ ผู บริ หารระดั บสู งเป นผู รั บผิ ดชอบให มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ และแนวทางการปฏิ บั ติ
ที่เปนมาตรฐาน โดยจัดใหมีระบบงานตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน กระบวนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน ISO ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบัญชี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
๗๒.๒ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ สริ ม สร า งจริ ย ธรรม
คุณธรรม จิตสํานึกและจัดบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับงาน
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๗๒.๓ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรใช เ ทคนิ ค ในการวางแผน และการควบคุ ม ที่ มี ก ารใช ข อ มู ล
เชิงปริมาณ (PERT หรือ CPM) สําหรับงานที่มีกิจกรรมจํานวนมาก และแตละกิจกรรม
มีความสัมพันธตอกัน เชน การกอสรางสะพาน อาคาร เขื่อน เปนตน
๗๒.๔ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบจัดใหมีบุคคลหรือคณะบุคคล หรือหนวยงาน ทําหนาที่
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับแผนการวิเคราะหสาเหตุ
ที่เกิดความแตกตาง รวมทั้งการสั่งการใหแกไขปญหาที่เกิดจากการดําเนินงาน
๗๒.๕ ผูบริหารระดับตนเปนผูรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูปฏิบัติงาน หากผลการปฏิบัติงานแตกตางไปจากมาตรฐานตองดําเนินการ
แกไขใหทันเวลา
๗๒.๖ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงาน
ใหถูกตองสมบูรณ เพื่อใหสามารถใชประโยชนในการบริหารงานไดทันเวลา
๗๒.๗ ผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบวิเคราะหขอมูลที่ไดรับตามขอ ๗๒.๖ และประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งในดานผลการปฏิบัติงานและดานการเงิน เพื่อมิใหเกิดการรั่วไหล หรือ
สูญเปลา
๗๒.๘ ผูบริ หารทุกระดั บรั บผิดชอบควบคุ มให มีการปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคั บ
มติคณะรัฐมนตรี คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๗๒.๙ ผูบริหารทุกระดับควรเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของแลวแตกรณี
กิจกรรมที่ ๔ การประสานงาน
๗๓. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
๗๓.๑ ผู บริ หารระดั บสูงเป นผูรั บผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและวิธี การในการประสานงาน
ทั้งระหวางหนวยงานภายใน และกับหนวยงานภายนอก
๗๓.๒ ผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนรวมในการเสนอขอมูลที่เกิดขึ้นจริง และ
ความเห็นที่ถูกตองชัดเจน อันจะกอใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานไปแนวทาง
เดียวกันและไดขอยุติที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
๗๓.๓ ในกรณีที่มีการติดตอประสานงานภายนอก หนวยรับตรวจจะตองทราบถึงขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานนั้น ๆ อยางชัดเชน
๗๓.๔ หากในระดับการประสานงานระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีปญหาขอขัดของใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบในการรายงานผูบริหารตามลําดับชั้นโดยเร็ว เพื่อทราบและ
หาแนวทางแกไขมิใหเกิดความเสียหาย หรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น
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กิจกรรมที่ ๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
๗๔. เพื่อ ใหมี ระบบการรายงานการปฏิ บัติง านที่รั ด กุม และเปนประโยชนใ นการปรับปรุง แกไ ข
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น
๗๔.๑ เจ าหน าที่ ผู รั บผิ ดชอบในการดํ าเนิ นงานทุ กขั้ นตอนของกระบวนการปฏิ บั ติ งานเป น
ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานในความรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา
ในระยะเวลาที่เหมาะสม
๗๔.๒ ผูบริหารทุกระดับควรนํารายงานผลการปฏิบัติงานไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
๗๔.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
สวนที่ ๔
การเงิน
๗๕. เพื่อใหการบริหารการเงินเปนไปอยางเหมาะสมถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได ไมเกิดปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน จึงควรมีหลักการในการดําเนินการดานการเงินดังนี้
๗๕.๑ มีความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่กําหนดไว
๗๕.๒ มีระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
๗๕.๓ มีการบริหารการเงินที่ดีไมเกิดปญหาดานการเงิน อันจะเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
๗๕.๔ ดําเนินการดวยความโปรงใส
๗๖. การดําเนินงานดานการเงิน ประกอบดวย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การควบคุมงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๒ การจัดหาเงินและเตรียมเงิน
กิจกรรมที่ ๓ การคํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
กิจกรรมที่ ๔ การใชจายเงิน
กิจกรรมที่ ๕ การจัดทํารายงานการเงินเสนอผูบริหาร
กิจกรรมที่ ๑ การควบคุมงบประมาณ
๗๗. เพื่อใหสามารถบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับแผนที่กําหนดไว
๗๗.๑ ผู บ ริ หารระดั บ สู ง เป น ผู รั บผิ ด ชอบจั ด ให มี ก ารทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร เชน แผนการจัดซื้อจัดจาง แผนการใชจายเงิน
๗๗.๒ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมการใชจายเงินใหเปนไป
ตามแผน โดยใหเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการใชจายเงิน
รายงานเงินคงเหลือของการดําเนินงานแตละเรื่อง
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๗๗.๓ ผูบริหารระดับตนเปนผูรับผิดชอบในการวิเคราะหรายงานตามขอ ๗๗.๒ วามีปญหา
อุ ป สรรคหรื อ ไม และมี แ นวทางแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรคนั้ น ๆ อย า งไร เช น
การประมาณการผิดพลาด อนุมัติเงินไมทัน เจาหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน
๗๗.๔ เจ าหน าที่ ผูปฏิบั ติงานเป นผู รั บผิ ดชอบจั ดทํ าทะเบี ยนคุ มงบประมาณที่ได รับ การเบิ ก
จายเงิน รวมถึงงบประมาณคงเหลือ
กิจกรรมที่ ๒ การจัดหาเงินและเตรียมเงิน
๗๘. เพื่อใหหนวยรับตรวจมีความคลองตัวในการบริหารการเงินใหเพียงพอกับความจําเปน
๗๘.๑ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนจัดหาเงินและรายละเอียด
ประกอบแผน เพื่อของบประมาณสําหรับการดําเนินงาน
๗๘.๒ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนการรับจายเงินสําหรับการดําเนินงาน
๗๘.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแลอยางใกลชิดวาหนวยงานมีเงินเพียงพอ
ที่จะใชในการปฏิบัติงานไดทันตามเวลาโดยไมใหติดขัดหรือไม
๗๘.๔ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาวาเงินที่มีอยูเพียงพอ
กับการใชจายตามงบประมาณรายจายหรือไม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดตามที่ตั้ง
เปาหมายไว
กิจกรรมที่ ๓ การคํานวณตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
๗๙. เพื่อควบคุมการใชทรัพยากรที่จําเปนตอการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัดและคุมคา
๗๙.๑ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานเป นผู รั บผิ ดชอบประมวลข อมู ลทางการเงิ นเพื่ อนํ ามาคํ านวณ
ตนทุนตอหนวยที่เกิดขึ้นจริงของการดําเนินงานแตละเรื่อง เชน ตนทุนการกอสราง
ถนนตอกิโลเมตร คาแรงงานตอคนตอวัน
๗๙.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบในการวิเคราะหตนทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อพิจารณา
ความคุมคา การใชประโยชน ความประหยัด และความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๗๙.๓ ผูบริ หารระดับกลางและระดั บต นเปนผู รับผิดชอบทบทวนตนทุนที่เกิ ดขึ้ นว าเหมาะสม
หรื อไม และเสนอความเห็ นในการปรั บปรุ งการดํ าเนิ นงาน เพื่ อตั ดหรื อลดต นทุ นที่
ไมจําเปนลง
๗๙.๔ ผู บริ หารระดั บสู งกํ าหนดให ผู รั บผิ ดชอบการดํ าเนิ นงานแต ละขั้ นตอนปรั บปรุ งแก ไข
ขั้นตอนและวิธีการเพื่อใหสามารถควบคุมการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
กิจกรรมที่ ๔ การใชจายเงิน
๘๐. เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาการใชจายเงินของหนวยรับตรวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๘๐.๑ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรับผิดชอบการกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินใหเปนไป
ตามกิจกรรม ไมนําเงินของกิจกรรมนั้น ๆ ไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ
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๘๐.๒ ผูบริหารระดับกลาง ระดับตน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบในการใชจายเงิน
ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
๘๐.๓ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรับผิดชอบควบคุมดูแลการใชจายเงินใหเปนไปโดยประหยัด
คุมคา โปรงใส และเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
กิจกรรมที่ ๕ การจัดทํารายงานการเงินเสนอผูบริหาร
๘๑. เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนในการใชประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงานไดอยางเหมาะสม
๘๑.๑ ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกําหนดรูปแบบ และวิธีรายงานที่จําเปนและเปนประโยชน
ตอผูบริหาร เพื่อใชในการตัดสินใจและแกไขปญหาไดทันเวลา
๘๑.๒ สํา หรั บการบริห ารงานภายในถ า ผู บริหารระดั บต น เห็น วา เป นความจํ า เปน อาจจะ
กําหนดรูปแบบการรายงานเพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนในการปฏิบัติงานของตน
๘๑.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบประมวลขอมูลทางการเงินจากฐานขอมูล และ
จัดทํารายงานทางการเงินตามรูปแบบที่กําหนดไว
๘๑.๔ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานเป นผู รั บผิ ดชอบวิ เคราะห รายงานทางการเงิ นนํ าเสนอผู บริ หาร
ตามลําดับชั้น เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานพรอมปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ขอเสนอในการแกไข
๘๑.๕ ผูบริหารระดับสูงควรใหความสนใจกับการใชประโยชนจากรายงานที่จัดทําขึ้น และควร
นํารายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในมาใชประโยชนดวย
สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๘๒. เพื่อใหทราบความสําเร็จของงาน ปองกันหรือควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ที่ผิดพลาดหรือการทุจริต ทราบปญหาและจุดออนในการปฏิบัติงาน คุณภาพและ ประสิทธิภาพ
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับสูงจึงควรมีหลักการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๘๒.๑ กําหนดผลสําเร็จการดําเนินงาน เพื่อใชเปนตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงาน
๘๒.๒ กําหนดใหมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และความเห็นในการปรับปรุง
แกไขอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
๘๓. การติดตามและประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ การแจงผลการประเมินและการใชประโยชน
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กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพรผลการประเมิน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
๘๔. เพื่อใหมีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๘๔.๑ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลางรั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดการติ ด ตามและประเมิ น ผลทั้ ง
๔ ดานคือ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน การปองกันความเสียหาย ความถูกตอง
และจุดออนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๘๔.๒ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางสนับสนุนใหมีการนําผลจากการติดตามและประเมินผล
มาใชใหเปนประโยชน
๘๔.๓ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบกําหนดหนวยงานและบุคลากรในการทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลไวอยางชัดเจน
๘๔.๔ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดเกณฑตัวชี้วัด ขอบเขต และระยะเวลาที่จะ
ทําการติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงงบประมาณ บุคลากร เทคนิค และวิธีการ
เลือกเกณฑ ซึ่งตองดูถึงผลลัพธและผลกระทบที่ไดรับ
๘๔.๕ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทําประมาณการคาใชจายในการดําเนินการ ติดตาม
และประเมินผล โดยจัดลําดับความสําคัญใหเหมาะสมกับงานที่จําเปนตองประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ
๘๕. เพื่อใหการติดตาม และประเมินผลสามารถนํามาใชประโยชนในการแกปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
๘๕.๑ ผู บริ หารระดั บกลางเป นผู รั บผิ ดชอบกํ าหนดแนวทางและวิ ธี การเก็ บรวบรวมข อมู ล
การควบคุมการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได และกําหนดตัวชี้วัด
การบรรลุวัตถุประสงคที่เหมาะสม สอดคลองกับประเด็นที่ตองการประเมินเปนรูปธรรม
สามารถวัดได
๘๕.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดการติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินงาน
เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานกับประสิทธิผลของผลงาน
ที่เกิดขึ้น รวมถึงปญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบตอความเปนไปไดและความสําเร็จของ
งานนั้น เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงงาน และจะเปนการปองกันควบคุมมิใหเกิดความเสียหาย
จากการดําเนินงานไดอยางทันทวงที นอกจากนั้นยังเปนการตรวจสอบขอบกพรองของ
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เพื่อประกอบการตัดสินใจวาควรจะ ยกเลิก ชะลอ
หรือควรดําเนินงานตอไป และมีความจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน
ในเรื่องใดบาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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๘๕.๓ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเปนผูรับผิดชอบติดตามการสรุปและวิเคราะหผลการ
ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
๘๕.๔ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานควรมี ความเข าใจในวั ตถุ ประสงค เป าหมายในการติ ดตามและ
ประเมินผล และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมายในการติดตาม
และประเมินผลอยางชัดเจน
๘๕.๕ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบรวบรวมข อ มู ล ให ค รบถ ว นและทั น ตาม
กําหนดเวลาดวยความเที่ยงตรงเปนธรรมและโปรงใส สามารถนําเสนอขอมูลใหกับฝาย
บริหารไดอยางรวดเร็ว
๘๕.๖ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบวิเคราะหผลการปฏิบัติงานที่ไดรับจากการติดตาม
และการประเมินผล รวบรวมปญหาอุปสรรคพรอมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
๘๕.๗ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
อยางตอเนื่อง โดยนําเสนอขอมูลที่สามารถนําไปใชในการดําเนินงานตอไปได
๘๕.๘ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ตอฝายบริหารใหทันตามความตองการของการใชประโยชนจากรายงานดังกลาว
๘๕.๙ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานเป นผู รั บผิ ดชอบติ ดตามผลการพิ จารณารายงานเพื่ อดํ าเนิ นการ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ ตามแนวทางที่ฝายบริหารมอบหมาย
กิจกรรมที่๓ การแจงผลการประเมินและการใชประโยชน
๘๖. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบความกาวหนา และความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
ไดอยางตอเนื่อง
๘๖.๑ หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการประเมินผล รับผิดชอบแจงผลการประเมิน
ที่เสร็จแลว ใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด
๘๖.๒ ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการนําผลการประเมินที่ได
รับมาพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานที่ยังไมสามารถดําเนินการใหสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย

- ๓๗ -

กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพรผลการประเมิน
๘๗. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถติดตามความกาวหนา และความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจไดอยางตอเนื่อง
๘๗.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดวิธีการเผยแพรการติดตามและประเมินผลให
ผูเกี่ยวของทราบ และรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความเขาใจและมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบการดําเนินงานในสวนตาง ๆ
๘๗.๒ ผู บริ หารระดั บสู งเป นผู รั บผิ ดชอบกํ าหนดขอบเขตและรู ปแบบของข อมู ลที่ ได จากการ
ประเมินผลที่จะเผยแพรใหชัดเจน เพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม

- ๓๘ -

มาตรการที่ ๓
มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการจัดซื้อจัดจาง
๘๘. ความเสี ย หายจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง เกิ ด จากการไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิผล ไมมีประสิทธิภาพ
ไมคุมคา และไมประหยัดของหนวยรับตรวจ และเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน
๘๙. ปจจัยที่หนวยรับตรวจควรนํามาพิจารณาใชเปนแนวทางในการปองกัน หรือควบคุมความเสียหาย
ดานการจัดซื้อจัดจางมี ๔ สวน คือ
สวนที่ ๑
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๒ การบริหารและควบคุมพัสดุ
สวนที่ ๓
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
สวนที่ ๑
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๙๐. แนวทางปฏิบัติในการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการดําเนินงาน ในสวนที่ เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
มีแนวปฏิ บั ติเช นเดี ยวกับแนวทางที่กําหนดไว ในมาตรการที่ ๑ มาตรการปองกั นหรือควบคุ ม
ความเสียหายดานการเงิน สวนที่ ๑ กลาวคือ ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับของ
หนวยรับตรวจ ควรปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว และเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยมีกิจกรรมหลักในการ
ดําเนินงาน ๓ กิจกรรม เชนเดียวกัน คือ
กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมและศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
๙๑. ฝายกฎหมายหรือกลุมงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบดําเนินการรวบรวม
และศึกษา ตลอดจนเผยแพรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ฯลฯ และผูบริหารทุกระดับตองใชความระมัดระวังในการบริหารงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ดังกลาว

- ๓๙ -

กิจกรรมที่ ๒ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๙๒. ฝ า ยกฎหมายหรื อ กลุ ม งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รั บ ผิ ด ชอบทบทวนและประมวลข อ กํ า หนด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหทราบปญหาหรือขอขัดของในทางปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว และเสนอความเห็นใหผูมีอํานาจพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
กิจกรรมที่ ๓ การดําเนินการขอปรับปรุงแกไข หรือกําหนดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๙๓. ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบในการใหความเห็นตอขอเสนอตามกิจกรรมที่ ๒ และจัดใหมี
การดําเนินการยกรางในสวนที่เกี่ยวของ เสนอราง ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการในการ
ขอปรับปรุงแกไข
๙๔. ทั้งนี้ในการดําเนินการทั้ง ๓ กิจกรรม ใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไวในมาตรการที่ ๑
สวนที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ – ๓ ขอ ๒๗ - ๒๙
สวนที่ ๒
การบริหารและการควบคุมพัสดุ
๙๕. เพื่อใหการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจเปนไปโดยประหยัดและคุมคา ผูบริหารตองบริหาร
และควบคุมพัสดุของหนวยรับตรวจอยางรอบคอบและรัดกุมใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
ตามความตองการ จึงควรมีหลักการบริหารและการควบคุมพัสดุ ดังนี้
๙๕.๑ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๙๕.๒ มี ก ารกํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบให ชั ด เจนรวมถึ ง การกํา หนดระบบการบริ ห าร
การควบคุ ม การติดตาม และการใชประโยชนที่เหมาะสมและรั ด กุม ปองกันมิใ ห
เกิดความสูญเปลา หรือสิ้นเปลืองเกินความจําเปน
๙๖. การบริหารและการควบคุมพัสดุ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกําหนดใหมีระบบการวางแผน การจัดหา การควบคุม การติดตาม และ
การใชประโยชน
กิจกรรมที่ ๒ การรวบรวมและประเมินความตองการ
กิจกรรมที่ ๓ การจัดทํางบประมาณ
กิจกรรมที่ ๔ การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
กิจกรรมที่ ๕ การกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง

- ๔๐ -

กิจกรรมที่ ๑ การกํา หนดใหมีร ะบบการวางแผน การจัด หา การควบคุ ม การติ ด ตาม และการใช
ประโยชน
๙๗. เพื่อใหมีระบบตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน และทําใหการบริหารและการควบคุมพัสดุมีประสิทธิภาพ
๙๗.๑ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดให มี ร ะบบการจั ด หาพั ส ดุ ห รื อ บริ ก าร
การควบคุม การติดตาม และการใชประโยชน ใหเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๙๗.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว
๙๗.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระบบที่กําหนดไว
๙๗.๔ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามที่ผูบริหารกําหนดไว หากพบปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ตองรายงานเสนอผูบริหารตามลําดับชั้นทันที เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
กิจกรรมที่ ๒ การรวบรวมและประเมินความตองการ
๙๘. เพื่อใหทราบถึงความตองการ ความจําเปนในการจัดหาพัสดุหรือบริการ ซึ่งจะเปนขอมูลที่จะ
นํามาใชในการวางแผนการจัดหาพัสดุหรือบริการใหไดตรงตามความตองการและทันเวลาใชงาน
๙๘.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ในการจัดซื้อจัดจางของหนวยรับตรวจ
๙๘.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ในการจัดซื้อจัดจาง ความเปนไปไดในการจัดซื้อจัดจาง ความเหมาะสม ความจําเปน
ของหนวยรับตรวจ และขอมูลการของบประมาณจัดซื้อจัดจาง
๙๘.๓ ผู บ ริ หารระดั บ สู ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ข อมู ล เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ความตองการ ความเปนไปไดในการจัดซื้อจัดจาง และความเหมาะสมกับความจําเปน
ของหนวยรับตรวจโดยการจัดลําดับความสําคัญ
๙๘.๔ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดให มี ก ารนํ า ข อ มู ล จากการประเมิ น
ความตองการ มาพิจารณา เพื่อของบประมาณที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
๙๘.๕ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบสรุปผลการรวบรวมขอมูล ความตองการ และ
งบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
๙๘.๖ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาสรุปผลขอมูลความตองการในการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยรับตรวจ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางตอไป
๙๘.๗ ผูบริหารทุกระดับควรใชความระมัดระวังในการดําเนินการทุกกิจกรรม ตามขอ ๙๘.๑-๙๘.๖
ทุกขั้นตอน และตองคํานึงถึงความจําเปน ประหยัด และคุมคา

- ๔๑ -

กิจกรรมที่ ๓ การจัดทํางบประมาณ
๙๙. เพื่อใหมีการเตรียมการเกี่ยวกับเงินงบประมาณใหเพียงพอกับความจําเปนในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางที่วางแผนไว
๙๙.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดทําแผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยใหสอดคลองกับแผนการจัดซื้อจัดจาง
๙๙.๒ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดให มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในแผน
การใชจายเงิน เพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดซื้อจัดจาง โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ที่จะไดรับ
๙๙.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจาง ตามแผนที่กําหนด
กิจกรรมที่ ๔ การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
๑๐๐. เพื่อเปนกรอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ใหสอดคลองกับแผนในการปฏิบัติงาน
๑๐๐.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง โดยนํา
ขอมูลจากการรวบรวมและประเมินความตองการมาใชในการพิจารณา เพื่อจัดทําแผน
การจัดซื้อจัดจางประจําป
๑๐๐.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดลําดับความสําคัญของการจัดซื้อ
จัดจางไวในแผนการจัดซื้อจัดจาง
๑๐๐.๓ เจา หนาที่ ผูป ฏิบั ติงานที่มีห นาที่รับผิ ดชอบ จัดทําแผนการจัดซื้อจัด จางตามที่ไ ดรับ
มอบหมายจากผูบริหาร โดยตองคํานึงถึงลําดับความสําคัญ ความตองการ และการใช
ประโยชน
กิจกรรมที่ ๕ การกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง
๑๐๑. เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ รวมทั้งบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจ
๑๐๑.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับขั้นตอน และ
วิธีการจัดซื้อจัดจาง ไวอยางชัดเจนและเหมาะสม
๑๐๑.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจางใหเหมาะสม
รัดกุม และ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสัง่ การ
ที่เกี่ยวของ
๑๐๑.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานศึกษาและทําความเขาใจถึงขอกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ
จัดจาง

- ๔๒ -

สวนที่ ๓
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
๑๐๒. เพื่ อ ให ห น ว ยรั บ ตรวจสามารถจั ด หาพั ส ดุ ห รื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ตรงตามความต อ งการ
ทันตามเวลาที่กําหนด ในราคาที่เหมาะสม จึงควรมีหลักการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
๑๐๒.๑ ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
๑๐๒.๒ ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน ตองไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
๑๐๓. การดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กิจกรรมที่ ๓ การรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
กิจกรรมที่ ๔ การติดตามการใชประโยชน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
๑๐๔. เพื่อใหหนวยรับตรวจมีความพรอมในการปฏิบัติงานทางดานการจัดซื้อจัดจาง ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และทันตามความตองการ
๑๐๔.๑ ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ รั บ ผิ ด ชอบในการสํ า รวจความพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านตามแผน
ในเรื่อง ตาง ๆ เชน คูมือการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่จําเปนตองใช
ผังทางเดินของงาน การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปนตน
๑๐๔.๒ ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจัดจาง โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปรับปรุงหรือจัดทําผังทางเดิน
ของงาน และคูมือการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารที่จะตองใช เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑๐๔.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผู บริ หารระดั บสู งให เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ระดั บ ทราบ และศึ ก ษา
ทําความเขาใจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว
๑๐๔.๔ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบทบทวน และปรับปรุงแกไขคูมือการปฏิบัติงาน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
๑๐๔.๕ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบรวบรวมหรือจัดหาขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ เพื่อให
ผูบริหารสามารถใชประโยชนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม

- ๔๓ -

กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
๑๐๕. เพื่อใหการดําเนินการถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และวิธีการจัดหาที่เหมาะสม
๑๐๕.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๐๕.๑.๑ กํ า หนดให มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งอย า งเหมาะสม และเป น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
๑๐๕.๑.๒ กําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจางไวอยางชัดเจนและเหมาะสม
๑๐๕.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดรูปแบบ และวิธีการประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง ระหวางหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
๑๐๕.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอน และวิธีการ
จัดซื้อจัดจาง ที่ไดกําหนดไวตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐๕.๔ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการควบคุม และกํากับดูแลใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ในคูมือการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ๓ การรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
๑๐๖. เพื่อ ใหทราบผลการดํ า เนิ น การจัด ซื้อจัด จาง ปญหาอุปสรรคที่เ กิ ด ขึ้ น เพื่อ หาแนวทางแกไ ข
ปรับปรุงไดทันเวลา
๑๐๖.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๐๖.๑.๑ กําหนดระยะเวลาใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง
๑๐๖.๑.๒ กํ า หนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให ท ราบ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และป ญ หาอุ ป สรรค เพื่ อ จะได นํ า ไปแก ไ ข
ปรับปรุงตอไป
๑๐๖.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามที่ผูบริหารมอบหมาย
และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให ผู บ ริ ห ารทราบ หากพบว า มี ค วามไม ชั ด เจนและ
ไมเหมาะสมของการปฏิบัติ จะตองรายงานและนําเสนอใหผูบริหารทราบโดยทันที
๑๐๖.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อจะเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไข
ในการปฏิบัติงานตอไป

- ๔๔ -

กิจกรรมที่ ๔ การติดตามการใชประโยชน
๑๐๗. เพื่อใหทราบถึงการใชประโยชนจากพัสดุหรือบริการที่จัดหาวาเปนไปตามวัตถุประสงคเพียงใด
คุมคาหรือไม โดยผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๐๗.๑ กําหนดใหมีการติดตามการใชประโยชนจากพัสดุและบริการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ใหทราบวามีการใชประโยชนคุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพหรือไม
๑๐๗.๒ กําหนดใหมีการเผยแพรผลการติดตามการใชประโยชนจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตอไป
สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๑๐๘. เพื่อใหทราบความสําเร็จของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ปองกันหรือควบคุมความเสียหายที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นจากการจั ดซื้ อจั ดจ างที่ ไม ถู กต องเหมาะสม ทราบป ญหา และจุ ดอ อนในการปฏิ บั ติ งาน
คุณภาพและประสิทธิภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับสูงจึงควรมีหลักการในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑๐๘.๑ กําหนดผลสําเร็จของการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใชเปนตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงาน
๑๐๘.๒ กําหนดใหมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และความเห็นในการปรับปรุง
แกไข อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๑๐๙. การดําเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๓ การแจงผลการประเมินและการใชประโยชน
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
๑๑๐. เพื่อใหมีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๑๑๐.๑ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๑๐.๑.๑ กําหนดการติดตามและประเมินผลทั้ง ๔ ดานคือ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน
การปองกันความเสียหาย ความถูกตอง และจุดออน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๑๑๐.๑.๒ สนับสนุนใหมีการนําผลจากการติดตามและประเมินผลมาใชใหเปนประโยชน
๑๑๐.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดเกณฑตัวชี้วัด ขอบเขต และระยะเวลาที่จะ
ทําการติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงงบประมาณ บุคลากร เทคนิค และวิธีการ
เลือกเกณฑ ซึ่งตองดูถึงผลลัพธและผลกระทบที่ไดรับจากผลการปฏิบัติงาน
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๑๑๐.๓ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนเปนผูรับผิดชอบกําหนดหนวยงานและบุคลากรในการ
ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลไวอยางชัดเจน
๑๑๐.๔ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบจัดทําประมาณการคาใชจายในการดําเนินการติดตาม
และประเมินผล โดยจัดลําดับความสําคัญใหเหมาะสมกับงานที่จําเปนตองประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผล
๑๑๑. เพื่อใหการติดตาม และประเมินผลสามารถนํามาใชประโยชนในการแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๑๑.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได และทันเวลา
๑๑๑.๒ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางรับผิดชอบติดตามการสรุปและวิเคราะหผลการติดตาม
และประเมินผล อยางตอเนื่อง
๑๑๑.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายในการติดตามและประเมินผล
และประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ รวมถึ ง งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายในการติ ด ตามและ
ประเมินผลอยางชัดเจน
๑๑๑.๔ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๑๑.๔.๑ รวบรวมและวิเคราะหผลที่ ได จากการติดตามและการประเมิ นผล รายงาน
สรุปผล และรวบรวมปญหา อุปสรรค พรอมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
๑๑๑.๔.๒ นํ า เสนอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต อ ฝ า ยบริ ห ารให ทั น ตาม
ความตองการใชประโยชนจากรายงานดังกลาว
๑๑๑.๔.๓ ติดตามผลการพิจารณารายงานเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ในสวนที่รับผิดชอบ ตามแนวทางที่ผูบริหารมอบหมาย
กิจกรรมที่ ๓ การแจงผลการประเมินและการใชประโยชน
๑๑๒. เพื่ อ ให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งสามารถติ ด ตามความก า วหน า และความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานของ
หนวยรับตรวจไดอยางตอเนื่อง
๑๑๒.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดเปาหมาย และแผนในการแจงผลการติดตาม
และประเมิ นผล รวมถึ งปญหาอุปสรรคและผลกระทบ และวิ ธีการที่จ ะนํา มาแก ไ ข
ปรับปรุงและปองกันหรือควบคุมมิใหเกิดความเสียหาย
๑๑๒.๒ หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามและการประเมินผล รับผิดชอบแจงผล
การติดตามและประเมินผลใหผูที่เกี่ยวของทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด และรับฟง
ความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความเขาใจและมีสวนรวมในการรับผิดชอบการดําเนินงาน
ในสวนตาง ๆ
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มาตรการที่ ๔
มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการจัดเก็บรายได
๑๑๓. ความเสียหายดานการจัดเก็บรายได เกิดจากการจัดเก็บรายไดไมถูกตอง ไมครบถวนทั่วถึง
เกิดการรั่วไหล หรือเจาหนาที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการ ทําใหหนวยรับตรวจสูญเสียรายได หรือประโยชนที่ควรจะไดรับ หรือเจาหนาที่
ละเลย ไมปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติ ไมเปนธรรมในการจัดเก็บรายได หรือเกิดจากการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
๑๑๔. ปจจัยที่หนวยรับตรวจควรนํามาพิจารณาใชเปนแนวทางในการปองกันหรือควบคุมความเสียหาย
ดานการจัดเก็บรายไดมี ๕ สวน คือ
สวนที่ ๑ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๒ การบริหารการจัดเก็บรายได
สวนที่ ๓ การดําเนินการจัดเก็บรายได
สวนที่ ๔ การเงิน
สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
สวนที่ ๑
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๑๕. แนวทางปฏิบัติในการปองกันหรือควบคุมความเสียหายดานการดําเนินงาน ในสวนที่ เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได
มีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับแนวทางที่กําหนดไวในมาตรการที่ ๑ มาตรการปองกันหรือควบคุม
ความเสียหายดานการเงิน สวนที่ ๑ กลาวคือ ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับของ
หนวยรับตรวจควรปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว และเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยมีกิจกรรมหลักในการ
ดําเนินงาน ๓ กิจกรรม เชนเดียวกัน คือ
กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมและศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
๑๑๖. ฝายกฎหมายหรือกลุมงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบดําเนินการรวบรวม
และศึกษา ตลอดจนเผยแพรใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ฯลฯ และผูบริหารทุกระดับตองใชความระมัดระวังในการบริหารงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ดังกลาว
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กิจกรรมที่ ๒ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๑๗. ฝายกฎหมายหรือกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย รับผิดชอบทบทวนและประมวลขอกําหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได เพื่อใหทราบปญหาหรือขอขัดของในทางปฏิบัติตาม
ที่กําหนดไว และเสนอความเห็นใหผูมีอํานาจพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
กิจกรรมที่ ๓ การดําเนินการขอปรับปรุงแกไข หรือกําหนดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๑๘. ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบในการใหความเห็นตอขอเสนอตามกิจกรรมที่ ๒ และจัดใหมี
การดําเนินการยกรางในสวนที่เกี่ยวของ เสนอราง ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการในการ
ขอปรับปรุงแกไข
๑๑๙. ทั้งนี้ในการดําเนินการทั้ง ๓ กิจกรรม ใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไวในมาตรการที่ ๑
สวนที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ – ๓ ขอ ๒๗ - ๒๙
สวนที่ ๒
การบริหารการจัดเก็บรายได
๑๒๐. เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของหนวยรับตรวจสามารถจัดเก็บไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม จึงควร
มีหลักการดานการบริหารการจัดเก็บรายได ดังนี้
๑๒๐.๑ จัดเก็บใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๒๐.๒ มีการแบงแยกหนาที่ ความรับผิดชอบใหชัดเจน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
๑๒๑.การดําเนินงานดานการบริหารการจัดเก็บรายได ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การกํ าหนดหน าที่ ความรั บผิ ดชอบของหน วยงานและเจ าหน าที่ ที่ เกี่ ยวข องกั บ
การจัดเก็บรายได
กิจกรรมที่ ๒ การวางแผนการจัดเก็บรายได การกําหนดขั้นตอน และวิธีการจัดเก็บรายได
กิจกรรมที่ ๓ การประมาณการจัดเก็บรายได
กิจกรรมที่ ๔ การกําหนดรูปแบบการรายงาน
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กิจกรรมที่ ๑ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได
๑๒๒. เพื่ อ ให มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมายชั ด เจนและเหมาะสม ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒๒.๑ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดโครงสร า งขององค ก รในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
การจัดเก็บรายได ใหเหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบ
๑๒๒.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรผูรับผิดชอบในการ
จัดเก็บรายไดแตละประเภท ไวอยางชัดเจน
๑๒๒.๓ผูบริหารระดับกลางกําหนดผูรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
เหมาะสม
๑๒๒.๔ผูบริหารทุกระดับเปนผูรับผิดชอบจัดใหมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ใหมีความรู ความเขาใจ
และทักษะ ในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดแตละประเภท ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
กิจกรรมที่ ๒ การวางแผนการจัดเก็บรายได การกําหนดขั้นตอน และวิธีการจัดเก็บรายได
๑๒๓. เพื่อใหจัดเก็บไดครบถวนและถูกตอง
๑๒๓.๑ ผู บริ หารระดั บสู งและระดั บกลางเป นผู รั บผิ ดชอบกํ าหนดขอบเขตการจั ดเก็ บรายได
ให เป นไปตามอํ านาจหน าที่ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั งคั บ มติ คณะรั ฐมนตรี และ
แบบแผนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
๑๒๓.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบวางแผนการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลของรายได
ที่จะจัดเก็บจากแหลงตาง ๆ ใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
๑๒๓.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดขั้นตอน และวิธีการจัดเก็บรายไดประเภทตาง ๆ
๑๒๓.๔ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางและระดั บ ต น ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ แนวทาง และวิ ธี ก าร
ที่กําหนดไว
กิจกรรมที่ ๓ การประมาณการจัดเก็บรายได
๑๒๔. เพื่อใหทราบถึงประเภท และวงเงินของรายไดแตละประเภทที่จะจัดเก็บได ซึ่งจะใชเปนขอมูล
ในการวางแผนดานการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒๔.๑ ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง เปนผูรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประมาณการจัดเก็บรายไดแตละประเภทใหเหมาะสม
๑๒๔.๒ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนควรใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนรวม
เสนอความเห็นในการจัดทําประมาณการจัดเก็บรายได
๑๒๔.๓ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบจําแนกประเภทรายไดที่จัดเก็บใหเหมาะสมและชัดเจน
เพื่อสะดวกในการประมาณการ เพราะรายไดแตละประเภทมีลักษณะไมเหมือนกัน
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๑๒๔.๔ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวของกับการประมาณการรายไดแตละ
ประเภท รับผิดชอบในการพิจารณาสภาพแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ทัศนคติ และเทคโนโลยี ซึ่งการใชสถิติจากรายไดปที่แลวมาเปนฐานคํานวณเพียงอยาง
เดียวยอมไมเพียงพอ
๑๒๔.๕ ผูบ ริ หารและเจ าหนา ที่ผู ป ฏิ บั ติง านทุกระดับ ควรมีค วามเขา ใจเกี่ ย วกับลัก ษณะของ
แหลงที่มาของรายไดแตละประเภทใหชัดเจนในการประมาณการจัดเก็บรายไดแตละ
ประเภทใหถูกตอง และสอดคลองกับสถานการณ
๑๒๔.๖ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเปนผูรับผิดชอบพิ จารณาถึงความสัมพันธระหวาง
รายไดที่จะจัดเก็บกับคาใชจายในการจัดเก็บที่จะเกิดขึ้น
๑๒๔.๗ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางควรคํานึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ในการจัดเก็บรายไดแตละประเภทของหนวยรับตรวจ
๑๒๔.๘ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําประมาณการจัดเก็บรายไดแตละ
ประเภทเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๔ การกําหนดรูปแบบการรายงาน
๑๒๕. เพื่อใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนถูกตองตรงตามความตองการ และสามารถไปใช
ประโยชนในการบริหารงานการจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒๕.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๒๕.๑.๑ กําหนดรูปแบบ และระบบการรายงานผลการจัดเก็บรายไดแตละประเภท
๑๒๕.๑.๒ กําหนดความถี่ในการจัดทํารายงานผลการจัดเก็บรายไดตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๑๒๕.๒เจ า หนา ที่ผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น ผู รับ ผิด ชอบจั ด ทํ า รายงานผลการจั ด เก็ บให เ ป น ไปตามที่
ผูบริหารกําหนด
สวนที่ ๓
การดําเนินการจัดเก็บรายได
๑๒๖. เพื่อใหการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ จึงควรมีหลักการดานการดําเนินการจัดเก็บรายได ดังนี้
๑๒๖.๑ ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได จะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
๑๒๖.๒ ปญหา อุปสรรค และขอขัดของในการปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาแกไขปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
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๑๒๗. การดําเนินการจัดเก็บรายได ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการจัดเก็บรายได
กิจกรรมที่ ๓ การควบคุม กํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
กิจกรรมที่ ๔ การรายงานผลการดําเนินการจัดเก็บรายได
กิจกรรมที่ ๕ การปรับปรุงฐานขอมูล
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมงาน
๑๒๘. เพื่อใหหนวยรับตรวจมีความพรอมในการปฏิบัติงานทางดานการจัดเก็บรายไดใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมาย
๑๒๘.๑ ผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบสํารวจความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามแผนในเรื่องตาง ๆ เชน
คูมือการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่จําเปนตองใช ผังทางเดินของงาน
การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปนตน
๑๒๘.๒ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานดาน
การจัดเก็บรายได โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปรับปรุงหรือจัดทําผังทางเดิน
ของงาน และคูมือการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารที่จะตองใช เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๑๒๘.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูง ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกระดับทราบ และศึกษาทําความ
เขาใจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
๑๒๘.๔ ผูบริหารระดับกลางและระดับตนรับผิดชอบทบทวนและปรับปรุงแกไขคูมือการปฏิบัติงาน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
๑๒๘.๕ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบรวบรวมหรื อ จั ด หาข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งสมบู ร ณ
เพื่อใหผูบริหารสามารถใชประโยชนในการดําเนินการจัดเก็บรายได ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการจัดเก็บรายได
๑๒๙. เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปอยางถูกตองครบถวน และเปนธรรม
๑๒๙.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
แตละประเภท ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ เพื่อใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
๑๒๙.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๑๒๙.๒.๑ เรงรัดการจัดเก็บรายไดใหถูกตองครบถวน และเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ
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๑๒๙.๒.๒ จัดทํารายงานผลการจัดเก็บรายไดเสนอตอผูบริหาร ตามระยะเวลาที่กําหนด
กิจกรรมที่ ๓ การควบคุม กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบ
๑๓๐. เพื่อใหผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการควบคุมกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน
การจั ด เก็ บ รายได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ไปตามเป า หมาย ทั น เวลา และทราบถึ ง ป ญ หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม และ
ทันเหตุการณ กอนที่จะเกิดความเสียหายแกหนวยรับตรวจ
๑๓๐.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบทางดานการจัดเก็บรายไดที่เปนมาตรฐาน โดยจัดใหมีระบบงานตาง ๆ
อยางเหมาะสม เชน การรายงานผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได การตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตองของการจัดเก็บ การบันทึกรายการทางการเงิน
๑๓๐.๒ ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตาม
แผนการจัดเก็บรายไดที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ โดยควรมีความถี่ในการตรวจสอบ
พอสมควร หากไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากมีปญหาอุปสรรคที่คาดไมถึงเกิดขึ้น ให
ผูรับผิดชอบวินิจฉัยปญหา และรีบหาแนวทางแกไข
๑๓๐.๓ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได และ
จั ด บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถให เ หมาะสมในการติ ด ตามตรวจสอบ และ
ผูบริหารระดับตนเปนผูรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ
รายได ปฏิบัติใหทันเวลา และเปนไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ ฯลฯ
ที่กําหนดไว
๑๓๐.๔ ผู บริ หารระดั บสู งเป นผู รั บผิ ดชอบกํ าหนดให มี ส วนงานในการควบคุ มตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อใหรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค และ
เปาหมาย รวมถึงการตัดสินใจในการแกปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได
กิจกรรมที่ ๔ การรายงานผลการดําเนินการจัดเก็บรายได
๑๓๑. เพื่อใหมีระบบการรายงานการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดที่รัดกุม และเหมาะสม
๑๓๑.๑ ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดความต อ งการข อ มู ล ที่ ต อ งใช ท างด า น
การจั ด เก็ บ รายได และรู ป แบบการรายงาน เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการ
๑๓๑.๒ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด เก็ บ รายได เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานผลการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชาในระยะเวลาที่กําหนด และตองให
ความเห็น หรือชี้ใหเห็นสิ่งบอกเหตุที่จะทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผน
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๑๓๑.๓ ผูบริหารทุกระดับควรนํารายงานผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดไปใชประโยชน
เชน รายไดที่จัดเก็บไดเปรียบเทียบกับประมาณการวาเปนไปตามแผนหรือไม สาเหตุ
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กิจกรรมที่ ๕ การปรับปรุงฐานขอมูล
๑๓๒. เพื่อใชเปนประโยชนในการจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดในปตอ ๆ ไป
ผู บ ริห ารระดับ กลางและระดับ ตน เป น ผู รั บผิ ด ชอบดํา เนิน การปรับ ปรุง ฐานขอ มูล
เกี่ยวกับรายไดแตละประเภทใหตรงตามสภาพขอเท็จจริงอยูเสมอ และจัดทําฐานขอมูล
ใหเสร็จสิ้นกอนที่จะดําเนินการจัดเก็บในปตอไป เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บเปนไป
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
สวนที่ ๔
การเงิน
๑๓๓. เพื่อใหการบริหารดานการเงินเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม โปรงใส
และตรวจสอบได ควรมีหลักการปฏิบัติดานการเงิน ดังนี้
๑๓๓.๑ มีความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่กําหนดไว
๑๓๓.๒ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
๑๓๓.๓ มีการบริหารการเงินที่ดี ไมเกิดปญหาจากการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามเปาหมาย
อันจะเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๓๓.๔ มีความโปรงใส
๑๓๔. การดําเนินงานดานการเงิน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การรับเงิน
กิจกรรมที่ ๒ การนําสงเงิน
กิจกรรมที่ ๑ การรับเงิน
๑๓๕. เพื่อใหหนวยรับตรวจไดรับรายไดถูกตองครบถวนและไมเกิดการรั่วไหล
๑๓๕.๑ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดให มี เ จ า หน า ที่ ผู ทํ า หน า ที่ รั บ เงิ น
เปนลายลักษณอักษร และการรับเงินแตละครั้งจะตองมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
โดยผูรับเงินไมลงลายมือชื่อรับเงินไวลวงหนา
๑๓๕.๒ ผูบริหารระดับตนเปนผูรับผิดชอบกําหนดขั้นตอนและวิธีการรับเงิน เปนลายลักษณอักษร
ใหชัดเจนงายตอการปฏิบัติงาน
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๑๓๕.๓ ผู บริ หารระดั บต นเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ าหนดให มี การควบคุ มใบเสร็ จรั บเงิ น โดยจั ดทํ า
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกเลม มีหมายเลขกํากับเลมและหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันทุกฉบับ
๑๓๕.๔ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปการรับเงินรายไดในแตละวัน
เสนอผูบริหารตามลําดับชั้น เพื่อทราบและนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๑๓๕.๕ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานการรั บ เงิ น รายได
ใหถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน
กิจกรรมที่ ๒ การนําสงเงิน
๑๓๖. เพื่อใหรายรับจากการจัดเก็บรายได มีการจัดเก็บรักษาไวตามระเบียบ ถูกตอง และครบถวน
๑๓๖.๑ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับเงินรายได เปนผูรับผิดชอบรวบรวมเอกสารหลักฐาน
การรั บ เงิ น รายได พร อ มทั้ ง ตั ว เงิ น ที่ จั ด เก็ บ ได นํ า ส ง เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ทุ ก สิ้ น วั น
เพื่อบันทึกบัญชีตอไป
๑๓๖.๒ ผูบริหารระดับตนเปนผูรับผิดชอบควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ การนําสงเงิน
ใหถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด
สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑๓๗. เพื่อใหทราบความสําเร็จของงาน ปองกันหรือควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการจัดเก็บ
รายได ที่ ผิ ด พลาดหรื อ การทุ จ ริ ต ทราบป ญ หาและจุ ด อ อ นในการปฏิ บั ติ ง าน คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับสูงจึงควรมีหลักการในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
๑๓๗.๑ กําหนดผลสําเร็จของการดําเนินงาน เพื่อใชเปนตัวชี้วัดในการวัดผลการปฏิบัติงาน
๑๓๗.๒ กําหนดใหมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและความเห็นในการปรับปรุง
แกไขอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๑๓๘. การดําเนินงานดานการติดตามและประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพรผลการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนการติดตามและประเมินผล
๑๓๙. เพื่อใหมีระบบการติดตามและประเมินผลทีม่ ีประสิทธิภาพ
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๑๓๙.๑ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลใหสอดคลอง
กับความตองการที่จะนําไปใชประโยชน
๑๓๙.๒ ผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบกําหนดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผล
ไวอยางชัดเจน
๑๓๙.๓ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบระบุ เ กณฑ และขอบเขตที่ จ ะทํ า การติ ด ตาม
และประเมินผล โดยคํานึงถึงงบประมาณ บุคลากร เทคนิค และวิธีการเลือกเกณฑ
ที่จะทําการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการติดตามและประเมินผล
๑๔๐. เพื่อใหการติดตาม และประเมินผลดานการจัดเก็บรายไดสามารถนํามาใชประโยชนในการแกไข
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๑๔๐.๑ ผู บ ริห ารระดับ กลางเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบกํ า หนดระบบและรูป แบบขอ มูล เชิง ปริม าณ
ที่จําเปนตองใชในการประเมินผล
๑๔๐.๒ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
รายไดที่เหมาะสมและเปนรูปธรรม สอดคลองกับประเด็นที่ตองการประเมินและเปนที่
ยอมรับจากผูใชผลการประเมิน
๑๔๐.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมายในการติดตามและ
ประเมินผล และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน
๑๔๐.๔ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลใหครบถวน และทันตามกําหนดเวลา
ดวยความเที่ยงตรง เปนธรรม
๑๔๐.๕ ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับเปดโอกาส และรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล
๑๔๐.๖ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบในการวิเคราะหผลการติดตามและประเมินผล
รวมทั้งปญหาอุปสรรค พรอมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
๑๔๐.๗ ผู บริ หารทุ กระดั บเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบติ ดตามการสรุ ปและวิ เคราะห ผลการติ ดตามและ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพรผลการติดตามและประเมินผล
๑๔๑. เพื่อใหทราบความกาวหนาและความสําเร็จในการจัดเก็บรายได
๑๔๑.๑ ผูบริหารระดับกลางเปนผูรับผิดชอบกําหนดวิธีการ ขอบเขต และรูปแบบของขอมูล
ในการเผยแพรผลการติดตามและประเมินผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ
๑๔๑.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
เสนอต อ ผู บ ริ ห ารอย า งต อ เนื่ อ ง โดยนํ า เสนอข อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน
ในการบริหารงานจัดเก็บรายไดตรงตามความตองการ
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๑๔๑.๓ เจ าหน าที่ ผูปฏิ บั ติ งานเป นผูรั บผิดชอบนําเสนอรายงานผลการติ ดตามและประเมินผล
ตอผูบริหารใหทันตามความตองการ
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