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5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 5.1
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดทําและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ปจจัยนําเขา

หมายถึ ง การที่ ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ทํ า และเผยแพร แ ผนการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณประจําปของหนวยงาน เพื่อใหเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณของหนวยงาน โดย
ลักษณะของแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปนั้น จะตองมีการคํานึงถึงความคุมคา/ประสิทธิภาพ
ในการใชจายเงินงบประมาณ และความสอดคลองกับแผนพัฒนาทั่วไปของหนวยงาน ทั้งนี้ การจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณตองระบุถึงที่มาของงบประมาณตามแหลงที่มาดวย นอกจากนี้ จะตองมีการ
เผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณ รวมตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของใหสาธารณชน
ไดรับทราบ โดยมีชองทางการเผยแพรที่หลากหลายและเหมาะสม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดทํ าและเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน วา มี
หรือไมมีการจัดทําและเผยแพรหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอนและความสอดคลองของ
แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งชองทางในการเผยแพรแผนการใชจายงบประมาณ
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่มีความสอดคลองกับภารกิจ
และความจําเปนเรงดวนของหนวยงาน
3. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการใช จ า ยเงิ น งบประมาณของหน ว ยงาน โดยระบุ ถึ ง ขั้ น ตอนและ
วิธีการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม
4. มีการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวของใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
5. มีการวิเคราะหแผนการใชจายเงินงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุมคา และประสิทธิภาพ
ในการใชจายงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมและความเสี่ยงจากการใชจายงบประมาณ
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนเนื้อหา/รายละเอียดของแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานเปนรายขอ ดังนั้น ควรมีหลักฐานที่แสดงเนื้อหาของแผนการใชงบประมาณ
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ตัวชี้วัดที่ 5.2
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการดําเนินการและวิเคราะหผลการใชจายเงิน
งบประมาณที่ตรงกับตามความเปนจริงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการใชจายเงินงบประมาณที่กําหนด
ไวในแผนงานและโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการใชจายสอดคลองกับ
ภารกิ จ ที่ กํ า หนดไว และเพื่ อ ให เ กิ ด การประหยั ด ความคุ ม ค า และการตอบสนองต อ ภารกิ จ ของ
หนวยงานและชุมชน การใชจายงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการนั้น เปนกระบวนการที่
สําคัญของใชจายงบประมาณที่ตองการใหเกิดการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณและ
เพื่อเสริมสรางความโปรงใสของการใชจายเงินงบประมาณในหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ วาหนวยงานไดมกี าร
ใชจายงบประมาณตรงกับที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือไมอยางไร และพิจารณา
จากขั้นตอนของการใชจายเงินงบประมาณประจําปที่ตรงกับความเปนจริง
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการที่กําหนดไว
2. มีแผนการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
3. มีรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
4. มีการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
5. มีการนําผลการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณของหนวยงาน
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
2. ขอมูล/เอกสารการเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
3. รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการผูตรวจสอบภายในหนวยงาน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนเนื้อหา และกระบวนการติดตามการใช
จายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการของหนวยงาน โดยพิจารณาการจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณ แผนการติดตามตรวจสอบการใชจาย เนื้อหาของการใชจายและการวิเคราะหการใช
จายงบประมาณของคณะกรรมการที่รับผิดชอบภายในหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 5.3
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําป
กระบวนการ

หมายถึง การที่หนวยงานไดจัด มีการกลไกการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป โดยมีการจัดกลไกการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมหรื อ เป น อิ ส ระ (Internal Audit) เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบการดํ า เนิ น การตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การ
คลัง และเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินงบประมาณหรือไม
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน วามี หรือไมมีการจัดทําหรือไมอยางไร และพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปภายในหนวยงานที่เหมาะสมหรือเปนอิสระ (Internal Audit)
2. มีการติดตาม ตรวจสอบความตองการและความจําเปนในการใชจายเงินงบประมาณของ
สวนงานตางๆ ภายในหนวยงาน
3. มีการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง
4. มีการตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณที่มี
ความสัมพันธกับแผนการใชจายเงินงบประมาณรวมกับหนวยงานอื่น
5. มีการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณที่เกิดจากการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
2. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
3. รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะหการใชจายเงินงบประมาณประจําป
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในตัวชี้วัดนี้ มุงเนนกระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานและความคุมคาของการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 5.4
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
กระบวนการ

หมายถึ ง การที่หนวยงานไดมีการสุมตรวจการใชจ ายเงินงบประมาณของ
หนวยงานตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการ
อิสระภายในหนวยงานและคณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางระบบการใช
จายงบประมาณที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติงานในดานตางๆ ให
เปน ที่รับ รูโดยทั่ วกั น นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางระบบการปองปรามการประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหนวยงาน
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ วามี
หรือไมมีการสุมตรวจหรือไมอยางไร และพิจารณาจากขั้นตอน กระบวนการ และชองทางการเผยแพร
ผลการสุมตรวจการการใชจายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการจัดทําหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงาน
2. มี ก ารสุ ม ตรวจการใช จ า ยเงิ น งบประมาณของคณะกรรมการภายในหน ว ยงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
3.มีการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากคณะกรรมการ
ขององคกรตรวจสอบภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนด
4. การมีเผยแพรรายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณของคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ
5. มี การวิเ คราะห และนําผลการสุมตรวจการใชจา ยเงินงบประมาณมาปรับปรุง การใช
จายเงินงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน
2. รายงานผลการสุมตรวจการใชจายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการอิสระภายใน
หนวยงานและคณะกรรมการอิสระจากหนวยงานภายนอก
3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของหนวยงาน
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินในขอนี้ มุงเนนขั้นตอนและกระบวนการสุมตรวจการใชจาย
งบประมาณของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของและการรายงานผลการสุมตรวจ

41

ตัวชี้วัดที่ 5.5
ชนิดของตัวชี้วัด
คําอธิบายตัวชี้วัด

การประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
ผลผลิต

หมายถึง การที่หนวยงานไดมีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจําป ซึ่งเปนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนการใชจายเงินงบประมาณ และมีการเปดเผย/เผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ ทั้งนี้ในการ
ประเมินผลดังกลา ว จะตองชี้ให เห็น ถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิ นการ/ความคุ มคา /ประสิทธิภาพ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
วิธีการประเมิน
พิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ของ
หนวยงาน วามี หรือไมมีการประเมินหรือไมอยางไร และพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์และชองการเผยแพร
การใชจายเงินงบประมาณประจําป
เกณฑมาตรฐานการประเมิน : รายขอ
1. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึง
ความคุมคาและประสิทธิภาพของงบประมาณ
2. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป พรอมทั้ง
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
3. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
4. มีการเผยแพรผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปใหผูที่เกี่ยวของหรือประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนการใช จ า ยเงิ น งบประมาณมา
วิเคราะหและปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณ
หลักฐานการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
1. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
2. ช อ งทางการเผยแพร ผ ลการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนการใช จ า ยเงิ น
งบประมาณประจําป
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หมายเหตุ : เกณฑ ก ารประเมิ น ในข อ นี้ มุ ง เน น การรายงานผลการประเมิ น การใช จ า ย
งบประมาณประจํ า ป ข องหน ว ยงานในมิ ติ ต า งๆ ทั้ ง ในด า นความคุ มค า ประสิ ท ธิ ภ าพ และป ญ หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเผยแพรผลการประเมินการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

