
กัณวีย์  สืบสุข
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นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ 
กองประเมินผล 2 ส านักงบประมาณ

1 พฤษภาคม 2562

การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ 
และการติดตามประเมินผลโครงการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ



เนื้อหาการบรรยาย

2

การจัดท างบประมาณ 

การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ
การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการติดตามประเมินผลตามมาตรา 47
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การจัดท างบประมาณ 
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หน้าที่ของระบบงบประมาณ

 ควบคุมวินัยทางการคลังของรัฐบาล
 บริหารทรัพยากรให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด
 จัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชนและสังคมส่วนร่วม
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พัฒนาการของระบบงบประมาณภาครัฐ : อดีตสู่ปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์

ปัจจัย
น าเข้า
(Input)

ผลผลิต
(Output)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ์
(Outcome)

ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback)

การจ าแนกระบบงบประมาณโดยใช้แนวคดิเชิงระบบ

สภาพแวดล้อม (Environment)

แบบรายการ
(Line Item)

แบบแผนงาน(PPBS)
แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ (SPBB)
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วตัถปุระสงค์

(Objectives)

ปัจจยัน าเข้า

(Inputs)

กิจกรรม

(Activities)

ผลผลติ

(Outputs)

ผลลพัธ์

(Outcomes)

ผลสมัฤทธ์ิ

ความประหยดั ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล

ได้รับ ได้ท า ท าเสร็จ ท าส าเร็จตัง้เปา้
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การบริหารให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ



องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

มุ่งเน้นผลส าเรจ็ของ
งานตามผลผลิต 
ผลลัพธ์เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
เป้าหมายการให้บรกิาร
ระดับกระทรวง
ผลผลิตและตัวชี้วัด

การมอบอ านาจการบริหาร
จัดการงบประมาณ
เน้นให้กระทรวงมีอ านาจใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณเพ่ือให้บรรลผุล
ส าเร็จมากกว่าเน้น
กฎระเบียบ

ระบบการติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

การเพ่ิมขอบเขต
ความครอบคลุม
ของงบประมาณ

การประมาณการงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง (MTEF)

เน้นหลักการธรรมาภิบาล
- การแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละระดับ
- มีระบบการตดิตาม

ประเมินผลและการรายงานผล
การด าเนินงานที่โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได้
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หลักคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์
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ผลลัพธ์

ผลผลิต

กระบวนการ

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนผลผลิต
(Output Costing)

ประสิทธิผล
(Effectiveness)

ความคุ้มค่า
ทางการเงิน
(Value for Money)

ความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร 
(Optimized Resources)

ต้นทุนกิจกรรม
(Activity Costing)

1

2

4

3

5

ความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money) : วิเคราะห์
ผลตอบแทนของการลงทุน เพ่ือสร้างความมั่นใจในความคุ้มคา่
ของการลงทุน/การใช้จ่ายงบประมาณ

ประสิทธิผล (Effectiveness) : ตรวจสอบผลผลิตว่าก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์

ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized Resources) :
พิจารณาถึงกระบวนการด าเนินงาน ว่าได้ใช้วิธีการด าเนินงานที่
ดี มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการด าเนินงาน

ต้นทุนผลผลิต (Output Costing) : วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต 
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีต้นทุน
ในการผลิตผลผลิตท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน

ต้นทุนกิจกรรม (Activity Costing) : วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม 
เพ่ือตรวจสอบค่าใช้จ่ายวา่กิจกรรมท่ีส าคัญตา่งๆ ได้มีการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม



จดุเน้น (ลกัษณะ) ของระบบงบประมาณปัจจบุนั

• มุง่เน้นการรกัษาวนิยัทางการคลงั

• มุง่เน้นการใชท้รพัยากรอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• มุง่เน้นการใชจ้า่ยทีต่อบสนองต่อความ
ตอ้งการของพลเมอืง

MTEF, กรอบนโยบายการคลงั-การ
วเิคราะหป์ระมาณการเศรษฐกจิ, 
กรอบนโยบายการบรหิารราชการ
แผน่ดนิ, กรอบแผนปฏบิตัริาชการ
แผน่ดนิ ฯลฯ

การจดัสรรงบประมาณทีค่ านึงถงึ
ภารกจิพืน้ฐานแหง่รฐั และประเดน็
ยุทธศาสตรข์องรฐับาล

เทคนิควเิคราะหง์บประมาณสมยัใหม,่ 
การวดัตน้ทุนในการด าเนินงาน,
การวดัผลส าเรจ็ของการใชจ้า่ยงบประมาณ, 
Management Discretion, Decentralized 
Operation ฯลฯ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาล – หน่วยงานภาครัฐ – ประชาชน
ภายใต้ระบบงบประมาณแบบ SPBB

PURCHASER : 
รัฐบาลเป็นผู้ซือ้
บริการสาธารณะ

PROVIDER :
หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ผลติ/ให้บริการ
สาธารณะ

CUSTOMER : 
ประชาชนเป็นผู้รับบริการ
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การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

การจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนภารกิจ/ผลงาน/ค่าใช้จ่าย

น าข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญฯของรัฐสภามาประกอบการพิจารณาในการ
จัดท างบประมาณ
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บทบาทของส่วนราชการฯ

แผนและขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
(ปฏิทินงบประมาณ)
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏบิัติในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ควรรู้....... ควรเข้าใจ....... ควรท า.......

การทบทวนภารกิจพ้ืนฐาน
การทบทวนภารกิจยุทธศาสตร์
การทบทวนค่าใช้จ่าย
การจัดท าและปรับปรุง MTEF

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (วงเงิน ผลการด าเนินงาน ผล
การเบิกจ่าย และผลงานส าคัญ)
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันกับค าขอตั้ง และ
MTEF (รายจ่ายประจ าข้ันต่ า ตามข้อผูกพัน ตามภารกิจ
พื้นฐาน และตามยุทธศาสตร์)
กิจกรรม/รายการส าคัญที่จะขอตั้งงบประมาณ พร้อมล าดับ
ความส าคัญ 16



การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

1. สอดคล้องกับ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทระดับชาติ

2. บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์3 มิติ

3. พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือชะลอ/ปรับลด/ยกเลิกภารกิจที่หมดความ
จ าเป็น

4. จัดล าดับความส าคัญของภารกิจที่มีผลสัมฤทธิ์ โดยพิจารณาจากความจ าเป็น ความ
คุ้มค่าศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ

5. พิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินเพื่อน ามาสมทบเงนิงบประมาณ

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย

หลักการ 
3R

การจัดท างบประมาณรายจ่ายแยก
เป็น รายจ่ายประจ า/รายจ่ายลงทุน
- หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้

จ่ายงบประมาณ
- หลักเกณฑ์การน าเงินรายได้

สมทบ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี
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วางแผน/ทบทวนงบประมาณ
จัดท างบประมาณบรูณาการ Agenda / Area

กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ
1. 25 ก.ย. 61 ครม. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณปี 2563
2. 3 ก.ย. – 14 ธ.ค. 61 - ทบทวน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปรับปรุง MTEF 
รายงานผลปี 2561
3. 25 ก.ย. – 28 ธ.ค. 61 ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดท า
งบประมาณมิติพื้นที่ (Area)
4. 1 ต.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
5. 1 – 29 พ.ย. 61 จัดท ายุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณป ี2563 
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 13 ธ.ค. 61
6. 17 ธ.ค. 61 นรม. มอบนโยบายการจัดท างบประมาณป ี2563 
7. 17 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณป ี2563
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 8 ม.ค. 62

กระบวนการจัดท างบประมาณ
8. 29 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62 หน่วยงานต่างๆ จัดท า
ค าของบประมาณป ี2563 ส่ง สงป. วันที่ 15 ม.ค. 62

9. 16 ม.ค. – 26 เม.ย. 62 สงป. พิจารณาและจัดท า
รายละเอียด เสนอ ครม. วันที่ 30 เม.ย. 62
10 30 เม.ย. – 10 พ.ค. 62 รับฟังความคิดเห็น
ตาม รธน. มาตรา 77 วรรค 2 และสรุป
เสนอ ครม. วันที่ 14 พ.ค. 62
11 15 – 31 พ.ค. 62 จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ปี 2563 และเอกสารประกอบ 
เสนอ ครม. วันที่ 4 มิ.ย. 62

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
12. 13 มิ.ย. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณป ี2563 
วาระที่ 1
13. 29 ส.ค. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณป ี2563 
วาระที่ 2-3
14. 5 ก.ย. 62 สลค. น าร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณป ี2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ

ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12 13 14
111098

6 15 ม.ค. 62 ส่งค าของบประมาณ

ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณปี 
2563

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*15 ม.ค. 62 ส่งเอกสาร พร้อมค าชี้แจงโดยละเอียด
เพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณ

* 31 ม.ค. 62 บันทึกข้อมูลในระบบ e - Budgeting

19

รายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท เสนอ ครม. ภายใน 28 ธ.ค. 61
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การก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แบ่งเป็น 6 กลุ่ม

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ

Function

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
กระทรวง/
หน่วยงาน

แผนงานพื้นฐาน 
แผนงาน

ยุทธศาสตร์

Agenda

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บูรณาการ

Area

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่ายบูรณา
การเชิงพ้ืนที่

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บริหารจัดการ

หนี้ภาครัฐ

กลุ่มงบกลาง



1. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บุคลากรภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
หมายถึง กลุ่มงบประมาณที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่ก าหนดไว้ในงบบคุลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงิน
อุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกลา่ว

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/หน่วยงาน (Function)
2.1 แผนงานพ้ืนฐาน
หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตัง้ของหน่วยงานนั้นๆ หาก
หยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของรัฐ

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์
หมายถึง แผนงานที่ด าเนินภารกิจตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ตอ้งการผลักดนัหรือ
เห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้จัดท างบประมาณในลักษณะ Project based มีที่มาของ
โครงการ เช่น นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคง เป็นต้น

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บูรณาการ (Agenda)
แผนงานบูรณาการ 
หมายถึง แผนงานที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงาน   
รับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสมัฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนงานบูรณาการ
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4. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)
หมายถึง แผนงานท่ีด าเนินภารกิจในมิติพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
เป็นรายจ่าย ชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ยและรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง ประกอบด้วย
- แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
- แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย

6. งบกลาง
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
- เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 23



การพิจารณาตามงบรายจ่าย

รายจ่ายประจ า

เป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทน   
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายลงทุน

เป็นลักษณะของการใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ 
และจัดจ้างก่อสร้าง
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ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์

ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์

 เป็นพันธกิจตามกฎหมายที่ระบุ
ความรับผิดชอบชัดเจน

 ด าเนินการเป็นปกติประจ าและต่อเนื่อง 
แม้ไม่มียุทธศาสตร์

 เป็นรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน
ประจ าของหน่วยงานในระดับเป้าหมาย
เท่ากับปีงบประมาณปัจจุบันหรือเพิ่ม/
ลดเป้าหมายตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

 เป็นพันธกิจตามอาณัติหรือได้รับ
มอบหมายเชิงนโยบายให้ด าเนินการ

 เป็นภารกิจริเริ่ม หรือผลักดันในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล

 เป็นรายจ่ายส าหรับงานยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
มอบหมาย
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สรุปการพิจารณารายจ่ายลงทุน

1. มีการศึกษาความเหมาะสม/
สอดคล้องกับเกณฑ์การ

วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง/มีเหตุผล
ความจ าเป็น

2. ผ่านขั้นตอนตาม
กฎหมาย/ข้อบังคับแล้ว 
เช่น EIA ประชาพิจารณ์ 
เป็นต้น (ถ้าต้องผ่าน)

3. มีแบบรูปรายการ และประมาณ
ราคาพร้อมด าเนินการ

4. ก าหนดเงื่อนไข (TOR) / 
คุณลักษณะ(Spec) และ
ผลการสืบราคา

5. สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้ง
ครุภัณฑ์พร้อม/กรรมสิทธิ์
ที่ดินพร้อม/ระบุพิกัด

6. มีแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่ายชัดเจน โดยให้
ระบุรายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 
1 ลบ. และ 10 ลบ. ตามล าดับ

ความพร้อมระดับสูง

รายการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความพร้อมสูงครบถ้วนทุกเงื่อนไขจะ
ได้รับการพิจารณาด้วยความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของหน่วยงาน
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 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

 ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ 

 ภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการ

 ภารกิจ/นโยบายใหม่ที่จะด าเนินการ

 ชะลอ/ ยกเลิกภารกิจหรือรายการทีส่ิ้นสุด ไม่จ าเป็น 
ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า หรือมีความซ้ าซ้อน

 กฎหมายและระเบียบที่รองรับ

 แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

การทบทวนขอบเขตการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย
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กรอบการจัดล าดับความส าคัญ
1. ความส าคัญ และจ าเป็นเร่งด่วน
ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบบังคับให้หน่วยงานต้องด าเนินการ
ครม.ปัจจุบันเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ และ/หรือมีมติอย่างชัดเจนให้ด าเนินการ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลปัจจุบันและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยตรงต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ
ปัญหาเร่งด่วนของประชาชน
มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก
มีผู้ได้รับผลประโยชน์จ านวนมาก
กิจกรรมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการโดยตรง

2. ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ
ด าเนินการเอง/จัดจ้าง
 ผลการด าเนินงานดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
ให้บริการ กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผู้รับบริการพึงพอใจ
พื้นที่ด าเนินการพร้อม มีแผนการปฏิบัติงานรองรับ มีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ
มีความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากร 

และมีเวลาพียงพอ 36



เสนอของบประมาณต้องระบุ

ผลสัมฤทธิ:์ (เพื่อใคร อย่างไร)
ผลผลิต: (ได้อะไร)
กิจกรรม: (ท าอะไร+อย่างไร)
งบประมาณ: (ใช้เงินเท่าไหร่)
ตัวชี้วัด(KPI): (รู้ได้อย่างไรท าส าเร็จ)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด:
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แนวทางการพิจารณางบประมาณ

1

2

3

พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่าย จากการประเมินผลส าเร็จ และรายจ่ายจริง หรือ
ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลง ทั้งที่อยู่ในอ านาจของส่วนราชการฯ และที่ต้องขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบเงินกันที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

พิจารณาจากประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ หากมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องแต่เป้าหมายคงเดิม ให้พิจารณาความเหมาสมของเป้าหมายโดยให้
เฉพาะเท่าที่จ าเป็น

- กิจกรรมเดิม พิจารณาความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล ในลักษณะเป็น
รายจ่ายตามนโยบายต่อเนื่อง หรือเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ตามกฎหมาย และตามข้อผูกพันที่
จ าเป็นต้องจ่าย
- กิจกรรมใหม่ พิจารณาความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง ตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดล าดับความส าคัญแต่ละ
กิจกรรม
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1. ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา

- การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ของทุกหน่วยงานควรก าหนดเปา้หมายให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และ
ค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล)

- พิจารณาใช้สถานที่ราชการ และวิทยากรควรเป็นบุคลากรของรัฐเป็นล าดับแรก

- ควรมีการบูรณาการแผนหรือหลักสูตรอบรมระหว่างหนว่ยงานภายในกระทรวง ในกรณีที่
หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

- หน่วยงานที่มีการฝึกอบรมประชาชนที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ขอให้มีการบูรณาการโดยจัดการ
ฝึกอบรมและท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อการประหยัดงบประมาณ

- การจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่บุคลากรภายนอกหรือภาคประชาชน ควรให้มีการสมทบค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม

- การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ควรปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้เปน็แบบเรยีนรูด้้วย
ตนเอง โดยท าเป็นชุดความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ควรพิจารณาทบทวนให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและประหยัด 39



2. ครุภัณฑ์
- มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา มีสถานที่หรือพื้นที่พร้อมรองรับ
ครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

- ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน ให้ใช้เกณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคา
มาตรฐานให้เป็นไปตามราคาที่ส านักงบประมาณเคยอนุมัติ หรือตามราคาที่ส่วนราชการเคยจัดหา 
หรือตามผลการสอบราคาหรือสอดคล้องกับราคาตลาด

- ครุภัณฑ์ทดแทน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเฉพาะที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี

3. สิ่งก่อสร้าง
- มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่หรือพื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้ง
มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

- สิ่งก่อสร้างที่มีราคามาตรฐาน ให้ปรับลดตามบัญชีมาตรฐาน สิ่งก่อสร้างนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ให้เป็นไปตามราคาที่ส านักงบประมาณเคยอนุมัติ หรือตามราคาที่ส่วนราชการเคยจัดหา หรือตาม
ผลการสอบราคาหรือสอดคล้องกับราคาตลาด

- รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ผูกพันงบประมาณตามสัญญา หรือผูกพันงบประมาณตามมาตรา 23 ให้
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และเงินที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมาพิจารณาด้วย 40



1

2

3

จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน

ให้ความส าคัญกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล

บูรณาการการท างานภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้หน่วยงานย่อยๆภายใต้มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กัน ร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลนืเป็นองค์
รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบรูณ์ โดยหน่วยงานย่อยท าหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ น าหลักการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการมาใช้ โดย
จัดท าแผนผังความเชื่อมโยงจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 
ถ่ายทอดมาสู่แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ โดยก าหนดเป้าหมายระยะเวลา 1 ปี 

ค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ    
และเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ประเทศ 

2

1

เน้นการจัดท าเป็น Project Based สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่าเมื่อบูรณาการ
แล้วมีเอกภาพ ประสานสอดคล้องและสนบัสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน 

3
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การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ
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1)  เป็นมิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) ที่มีการบูรณาการภารกิจ            
ในเชิงกระบวนการท างานร่วมกันของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์ 
พื้นที่ (Area) มีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพืน้ที่ และมิตินโยบายส าคัญ  
(Agenda)

2) สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ส าคัญ/แผนแม่บทระดับชาต ิและนโยบายส าคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล

3) ครอบคลุมเป้าหมายการใหบ้ริการระดับกระทรวง ตั้งแต่ 2 กระทรวงขึ้นไป ภายใต้เป้าหมาย
และมีวัตถุประสงค์เดียวกัน

4) มีขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาด าเนินงาน และผลประโยชน์ชัดเจนต่อ
กลุ่มเป้าหมาย มีจุดเน้นที่ส าคัญ สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

การพิจารณาจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
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การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ขอบเขตงาน 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา และงบประมาณ

เน้นการจัดท าเป็น Project Base 
 เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิงบูรณาการอย่างมีนัยส าคัญ

 มีความสมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า

 เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพประสานสอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน

 เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
การบูรณาการในระดับที่สูงกว่า
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วม 
Joint KPI

Function Area
ปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัด และ

จัดเตรียมแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรร
ระบุพื้นที่ด าเนินงานสอดคล้องกับข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สร้างความพร้อมในระดับรายการ

ทบทวนและจัดเตรียมโครงการ/รายการเพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
จัดล าดับความส าคัญที่จะด าเนินการในปี 2563
ก าหนดแหล่งเงินที่จะใช้ด าเนินการ
ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบูรณาการระหว่าง
Area กับ Function

ประชุมก าหนดแนวทาง
จับคู่โครงการของ Function กับ Area ตามล าดับความส าคัญ
ควรค านึงกรอบวงเงินในแต่ละปี/ท าแผนงาน/โครงการมากกว่า 1 ปี
จ าแนกตามประเด็นนโยบาย

การบูรณาการในมิติ Agenda

หน่วยงานเจ้าภาพ+หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
ทบทวนแผนงาน/ผลงาน
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดร่วมปี 2563 / แนวทาง

ด าเนินงาน
พิจารณาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง
ก าหนดวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม

การบูรณาการ (มิติหน่วยงานและมิติพื้นที)่
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องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย

(1)  ประธานคณะกรรมการ :  รองนายกรัฐมนตรี จ านวน 1 ท่าน
(2)  รองประธานคณะกรรมการ  :  รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
(3)  กรรมการ  :  ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุน
(4)  กรรมการและเลขานุการร่วม:  

(4.1)  ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
(4.2)  ผู้แทนส านักงบประมาณ 
(4.3)  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(4.4)  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(4.5)  ผู้แทนส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
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1. ก าหนดขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
3. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
4. จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ส่งส านักงบประมาณ
5. ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง 

ต่อเนื่อง บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานในการปฏิบัติงาน และเชิญส่วนราชการมาชี้แจงให้

ข้อมูลรายละเอียดและข้อคิดเห็นได้ตามความจ าเป็น
7. ด าเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
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แนวทางการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1.  พิจารณาสาระส าคัญ 
(1) ก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานหนว่ยงานด าเนนิการ
(2) ก าหนด โครงการ - กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบ

2. การจัดท าค าของบประมาณในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในระดับโครงการ - กิจกรรม 
ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนบูรณาการ โดยหน่วย
เจ้าภาพต้องก ากับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การด าเนินงานตามโครงการ - กิจกรรม ต้องเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. โครงการ - กิจกรรม ที่เสนอค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จะต้อง
สนับสนุนเป้าหมายของแผนบูรณาการอย่างแท้จริง ภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน
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5. โครงการ - กิจกรรมและงบประมาณ ต้องมีความพร้อม ขีดความสามารถ ทั้งด้าน
บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ด าเนินการ และการบริหารจัดการที่จะด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการ - กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน ามารวมกันภายใต้การบูรณาการจะต้องมีความ
เป็นเอกภาพ สอดคล้อง เหมาะสมของปริมาณงานและงบประมาณ ในแต่ละกจิกรรม 
และมีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณ 
ที่ส านักงบประมาณก าหนด

7. โครงการ – กิจกรรม ที่จะน ามาจัดท าเป็นแผนบูณาการนั้น จะต้องมีการก าหนด
เป้าหมายและระบุรายละเอียดเกีย่วกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

แนวทางการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



เป้าหมายการบรูณาการงบประมาณเชิงพื้นท่ี (3 มิติ)

ปัจจุบัน อนาคต

AreaFunction

Agenda

AreaFunction

Agenda

การบรูณาการ

งบประมาณ
การบรูณาการ

งบประมาณ
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1 ปัจจบุนั ต้องการท าอะไร? (ภารกิจ)

อยูใ่นสถานการณ์ใด? (SWOT)

2 อนาคต ต้องการเป็นอย่างไร?

(วิสยัทศัน์/เปา้ประสงค์)
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ท าอะไร : ภารกิจหลกั
ได้อะไร

(Output)

เพ่ืออะไร/เพ่ือใคร
•ประโยชน์ท่ีได้รับ

•ใครคือกลุม่เปา้หมาย
outcome

why/whom

สินค้า/บริการ

what

ท าอยา่งไร
(process/activity)

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง กิจกรรมสนบัสนนุ

ใช้เงินเทา่ไร How much

How

what

Where
When
Who

5

4

3

2
1
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จดัท า จดัตัง้ จดัสรร จดัซือ้ จดัจ้าง ก่อสร้าง ด าเนินการ
ปฏิบตัิงาน วางระบบ วางแผน ประชมุแลกเปลี่ยน เผยแพร่

ติดตามประเมินผล ก าหนดระเบียบ แก้ไขกฎระเบียบ

ก าหนดมาตรฐาน ก าหนดให้มี ท าให้มี พฒันาหลกัสตูร

ค าท่ีใช้ในระดบั ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ กิจกรรม

ปรับปรุง คงสภาพ พฒันา

กลยทุธ์ เสริมสร้าง สร้างเสริม สง่เสริม เร่งรัด ทบทวน
สนบัสนนุ

กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ ขยายเพ่ิม
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แผน (PLAN)

แผนงาน (PROGRAM)

โครงการ 
(PROJECT)

กจิกรรม 
(ACTIVITY)

กจิกรรม 
(ACTIVITY)

กจิกรรม 
(ACTIVITY)

แผนงาน (PROGRAM) แผนงาน (PROGRAM)

โครงการ 
(PROJECT)

โครงการ 
(PROJECT)

60



•ความหมาย คือ การวางแผนล่วงหนา้ท่ีจดัท าข้ึนอยา่ง
มีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมท่ี
ตอ้งใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวงัจะ
ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการจะมี
เป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพ่ิมพูน
สมรรถภาพของแผนงาน

โครงการ (PROJECT)
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1. What  ท าอะไร?

2. Why  ท าไปท าไม?

3. Whom ใครได้รับประโยชน์?

จดุหมายปลายทาง
outcome

output

4. How  ท าอยา่งไร
5. When  ท าเมือ่ไร
6. Where ท าทีไ่หน
7. Who ใครเป็นคนท า
8. How much  ใชเ้งนิเทา่ไร

กลยทุธ์

แผนปฏิบตัิงาน
(Action Plan)

แผนเงิน
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การวางแผนโครงการเบือ้งต้น

ไดผ้ลลพัธ์
(Outcomes)             

หรือ
วตัถุประสงค์
(Objective)

1
ไดผ้ลงาน
(Outputs)
หรือ

เป้าหมาย
(Target)

2
กระบวนการ

(Process) 
หรือ
วิธีการ

(Means)

3
ปัจจยัน าเขา้
(Inputs) 
หรือ

ทรัพยากร
(Resourcs)

4
เวลาท า:ท าจากซ้ายไปขวา

เวลาวางแผน: คดิจากขวาไปซ้าย

คิด

ท า
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2.จัดท ำเนือ้หำของโครงกำรโดยใช ้6W2H

1.โครงกำรอะไร

2.ท ำไมตอ้งท ำโครงกำรนัน้

3.ท ำเพือ่อะไร/เพือ่ใคร

หมำยถงึ ชือ่โครงกำร

หมำยถงึ หลกักำรและเหตผุล

4.ท ำในปรมิำณเทำ่ใด

วตัถปุระสงค/์กลุม่เป้ำหมำยหมำยถงึ

หมำยถงึ เป้ำหมำยและตวัชีว้ดั

5.ท ำอยำ่งไร

6.ท ำเมือ่ใดและนำนแคไ่หน

7.ใชท้รัพยำกรอะไร เทำ่ใด

และไดจ้ำกไหน

หมำยถงึ วธิดี ำเนนิกำร

หมำยถงึ ระยะเวลำด ำเนนิกำร

งบประมำณและทรัพยำกร
อืน่ ๆ

หมำยถงึ

8.ใครท ำ

9.ท ำไดบ้รรลวุตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยหรอืไม่

หมำยถงึ ผูรั้บผดิชอบโครงกำร

วธิกีำรตดิตำมประเมนิผลหมำยถงึ

10 เกดิอะไรขึน้เมือ่ส ิน้สดุ
โครงกำร

หมำยถงึ ผลทีค่ำดวำ่จะไดรั้บ

11.มปัีญหำอปุสรรคหรอืไม่ หมำยถงึ ขอ้เสนอแนะ

11ขัน้
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•

ทรัพยากร กิจกรรม ผลผลติ ผลลพัธ์

ได้อะไร?
สนิค้า   

(Product)

ใคร?                                  
ใช้ประโยชน์
อย่างไร?

65

1. ท ากบัสิ่งของ (กระบวนการผลิต)



ผลผลิต ผลลพัธ์ทรัพยากร กิจกรรม

ไดอ้ะไร?     
ผูผ้า่นการฝึกอบรม
ตามหลกัสูตร

และระยะเวลาท่ีก าหนด

ผูผ้า่นการฝึกอบรม
มีความรู้            
ผูผ้า่นการฝึกอบรม

น าความรู้มา
ใชป้ระโยชน์

ท าอะไร
จดัฝึกอบรม
จดัสัมมนา 66

2. ท ากบัคน (การบริหารจดัการ ฝึกอบรม จดัการศึกษา)



•ผลสมัฤทธ์ิ
•กิจกรรม
•ทรัพยากรในการด าเนินงาน
•ระยะเวลาด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย/วถัตุประสงคข์องโครงการ

โครงการ (PROJECT)
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1. ช่ือโครงการ............................................................................................................... 
2. แผนงาน.....................................................................................................................
3. หลกัการและเหตุผล...................................................................................................
4. วตัถุประสงคโ์ครงการ..................................................................
5. กลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................
6. สถานท่ีด าเนินการ................................................................................................
7. รูปแบบกิจกรรม/ ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน.................................
8. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ........................................................
9. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ........................................................
10. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ.......................................................................
11. แผนการด าเนินงาน.................................................................................................
12. งบประมาณ................................................................................................................
13. แนวทางการประเมินโครงการ..................................................................................
14. ผูรั้บผดิชอบโครงการ..................................................................................

รูปแบบการเขยีนโครงการ
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• ช่ือโครงการ ตอ้งมีความชดัเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เป็นท่ี
เขา้ใจง่ายแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูน้ าโครงการไปใช ้ตอ้งแสดง
ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั แสดงลกัษณะเฉพาะของโครงการ
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด 

โครงการ (PROJECT)
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• หลกัการและเหตุผล คือ ส่วนท่ีแสดงถึงปัญหาและความจ าเป็นท่ี
ตอ้งมีโครงการ ควรเขียนระบุปัญหาเหตุผล อาจย  ้าใหเ้ห็นชดัเจน
วา่โครงการสอดคลอ้งกบัแผนและนโยบายของหน่วยงานหรือ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง ตลอดจนช้ีแจงถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการด าเนินงานตามโครงการ

โครงการ (PROJECT)
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• วตัถุประสงคข์องโครงการ เป็นการบอกใหท้ราบวา่การ
ด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความตอ้งการใหอ้ะไรเกิดข้ึน 
วตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งชดัแจนไม่คลุมเครือ ปฏิบติัได ้วดัได ้และ
ประเมินผลได ้การท าโครงการหน่ึง ๆ อาจจะมีวตัถุประสงค์
มากกวา่ 1 ขอ้ แต่ทั้งน้ีการเขียนวตัถุประสงคไ์วม้าก ๆ อาจจะท า
ใหผู้ป้ฏิบติัมองไม่ชดัเจน และอาจจะด าเนินการใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคไ์ม่ได ้ดงันั้น จึงนิยมเขียนวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน-
ปฏิบติัได-้วดัได ้เพียง 1-3 ขอ้

โครงการ (PROJECT)
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วัตถุประสงค์

• ระบคุวามต้องการ (เฉพาะ) หรือผลงาน ท่ีโครงการจะด าเนินการหรือท าให้ 
“เกิดขึน้”

• ชดัเจน สื่อความต้องการได้

วตัถปุระสงค์ ต้อง “ SMART”

“ SMART”

• Sensible (มีความเป็นไปได้ ในการด าเนินงาน)
• Measurable (วดัได้ ตรวจสอบได้)
• Attainable (ระบสุิ่งท่ีต้องการ) 
• Reasonable (สมเหตสุมผล ตรงตามหลกัการและเหตผุล)
• Time (มีขอบเขตเวลาท่ีแน่นอนในการปฏิบตัิงาน)



• กลุ่มเป้าหมาย ระบุผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ บุคคล/กลุ่มคน/
องคก์ร ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บผลจากการกระท าโครงการ/งาน
• รูปแบบกิจกรรม ระบุรูปแบบกิจกรรมหลกั ๆ วา่มีวิธีการอยา่งไร
ท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมบรรลุวตัถุประสงค์
• สถานท่ีด าเนินงาน ระบุสถานท่ีใหช้ดัแจนและเจาะจง
• ระยะเวลาด าเนินงาน ควรระบุระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจน
เสร็จส้ินโครงการ

โครงการ (PROJECT)
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ ก าหนดตามตวัช้ีวดั แบ่งเป็น 4 ประเภท

• ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ หมายถึง ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีสามารถวดัไดใ้นเชิง
ตวัเลขกบัความส าเร็จ เช่น มีบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนาจ านวน 50 คน ซ่อมหอ้งน ้าจ  านวน 20 หอ้ง

• ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ หมายถึง การวดัความส าเร็จท่ีปรากฏเป็นเชิงปริมาณขา้งตน้วา่มีคุณภาพระดบั
ไหน อยา่งไร เช่น ระดบัความพึงพอใจ ระดบัความส าเร็จของกิจกรรม 

• ตวัช้ีวดัเชิงเวลา หมายถึง การวดัความส าเร็จและระยะเวลาในการด าเนินโครงการวา่ตรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดของโครงการหรือไม่ เช่น ซ่อมหอ้งน ้า 20 หอ้งใชร้ะยะเวลา 8 เดือน

• ตวัช้ีวดัเชิงค่าใชจ่้าย หมายถึง ตวัช้ีวดัการใชจ่้ายงบประมารเพื่อด าเนินโครงการวา่เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการท่ีก าหนดหรือไม่ เช่น โครงการปรับปรุงหอ้งน ้า 20 หอ้ง ก าหนดงบประมาณไว้
เป็นจ านวน 6  แสนบาท ตวัช้ีวดัเชิงค่าใชจ่้าย คือ การตรวจสอบวา่งบประมาณท่ีใชใ้นการปรับปรุง
หอ้งน ้า 20 หอ้งนั้น ไดใ้ชจ่้ายไปไม่เกินจ านวนงบประมาณท่ีก าหนด

โครงการ (PROJECT)
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• ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ เป็นการพิจารณาจากกิจกรรมและรายการท่ีด าเนินการ โดยบอก
วา่ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชจ่้ายงบประมาณเป็นอยา่งไร (ใครไดป้ระโยชน์ จ านวนเท่าไร) 
ผลการด าเนินงานมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งไร และมีผลส่ง
ต่อไปยงัการบรรลุค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งไร

• ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นการแสดงถึงผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากความส าเร็จของโครงการ
ทั้งทางตรงและทางออ้ม

• แผนการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน คืองานหรือภารกิจซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัในการด าเนิน
โครงการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุก
อยา่งไวแ้ลว้น ามาจดัล าดบัวา่ควรจะท าส่ิงใดก่อน-หลงั หรือพร้อม ๆ กนั แลว้เขียนไว้
ตามล าดบั จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยท่ีท าใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประสงค ์อาจระบุในรูปของ
ปฏิทินการท างานรวมกบัระยะเวลาด าเนินงานอาจระบุเป็นช่วงเดือน สปัดาห์ หรือวนักไ็ด้

• แผนการใชจ่้ายงบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชจ่้ายในช่วงเดือนนั้น ๆ โดยอาจระบุเป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งโครงการ หรือค่าใชจ่้ายตามรายละเอียด

โครงการ (PROJECT)
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• งบประมาณโครงการ ระบุยอดเงิน หมวดรายจ่าย พร้อมรายละเอียด
ค่าใชจ่้าย จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรวม จ าแนกเป็นราย
กิจกรรม
• การติดตามประเมินผลโครงการ เป็นการบ่งบอกวา่โครงการนั้นบรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่บอกแนวทางวา่ติดตามประเมินผล
ควรท าอยา่งไรในระยะเวลาใดและใชว้ิธีการอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงผล
ของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ เตรียม
โครงการท่ีคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งในเวลาต่อไป ควรระบุวิธีประเมินผล
และอาจระบุผูรั้บผดิชอบในการประเมินผล
• ผูรั้บผดิชอบโครงการ ตอ้งระบุผูรั้บผดิชอบวา่เป็นผูใ้ดหรือหน่วยงานใด

โครงการ (PROJECT)
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ท าแล้วได้อะไร

ผลผลิต

ท าอยา่งไร

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง

กิจกรรมสนับสนุน

ผลผลิต (Output) เป็นสินค้า/บริการสาธารณะที่ได้จากการด าเนินงาน
โดยหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอก
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แผนบริหารราชการแผ่นดนิ

แผนปฏิบัตริาชการจังหวดั

แผนพฒันาจงัหวดั แผนปฏิบติัการตามปกติ

แน
วท

าง
กา
รพ

ฒัน
า

ระ
ดบั

ชา
ติ

ศกั
ยภ

าพ
ขอ

งจ
งัห

วดั
คว

าม
ตอ้

งก
าร
ขอ

ง
ปร

ะช
าช
นใ

นพ
ื ้นที่

ค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ

โครงการ
พฒันาจงัหวดั

โครงการพฒันา 
กท/กรม

โครงการพฒันา
อปท.

การลงทุนภาค
เอกชน กระทรวง/กรม

ยทุธศาสตร์

ชุมชน

แผนปฏิบติัการ

(ค าของบประมาณ

ของจงัหวดั

Area  Function Local Gov Private Sector
Development 

Contract
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แหล่งงบประมาณเพื่อการพฒันาจงัหวดั

งบประมาณ
กระทรวง กรม

Function

โครงการพฒันา งบด าเนินการ

แผนพฒันาจงัหวดั

Area
งบประมาณจงัหวดั

โครงการพฒันา

งบประมาณตามแผน
ชุมชน(อยูดี่มีสุข)

People

งบประมาณองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

Partnership

งบลงทุนภาคเอกชน

Collaborative
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1. การเตรียมโครงการ (Project Preparation)

 ก าหนดและรับหลักการโครงการ
1. Identify Problem
2. Cause and Effect
3. Need Assessment
4. Responsibility
5. Alternative Solutions
6. Recommendation

5
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ลกัษณะของโครงการที่ดี

สามารถวิเคราะห ์วางแผน ด าเนนิการ และ

ประเมนิผลได้

มรีะยะเวลาเร่ิมตน้และสิ้นสดุชดัเจน

มลี าดบัเวลาของการด าเนนิงานและใชท้รัพยากร

มจีดุเนน้ของเป้าหมายชดัเจน

มปีระชากรเป้าหมายชดัเจน

8
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แผน/ยุทธศาสตร์จังหวดั

• แผนพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตร์จงัหวดั

-Function

-Area เป้าหมายยทุธศาสตร์

-People

-Partnership กลยทุธ

-Collaborative

ผลผลิต
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ผลผลิต/โครงการพฒันาจงัหวดั

• ผลผลิตจงัหวดั

โครงการหลกั โครงการหลกั โครงการหลกั

โครงการยอ่ย โครงการยอ่ย โครงการยอ่ย

โครงการยอ่ย โครงการยอ่ย โครงการยอ่ย



การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
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 รัฐบาลควรก าหนดเป้าหมายระดับชาติที่ต้องการให้กระทรวง/หน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมายแต่ละด้าน 
 มอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของแต่ละกระทรวงน าไปหารือร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดให้มี
ความชัดเจน 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และกระทรวง/หน่วยงาน ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดของส่วน
ราชการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งตัวชี้วัดในการจัดท างบประมาณเพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานควรเน้น
ศักยภาพของหน่วยงานนั้นเป็นหลัก สามารถน ามาติดตามประเมินผลการด าเนินงานและน ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้สามารถ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

 ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหามาตรการจูงใจหรือวิธีการให้รางวัล
หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและโปร่งใส 

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกนัทุกปี การด าเนินงาน
ไม่มีการพัฒนาขึ้น ไม่แสดงถึงความก้าวหน้าของงาน 

2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพควรมีความสัมพันธก์นั 
และควรก าหนดให้ชัดเจนสามารถวัดผลสมัฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมได้ 
ไม่ควรวัดที่ความพึงพอใจ

3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพยังไม่แสดงถึงผลลัพธ์ 
4. เป้าหมายตัวชี้วัดของกรม กระทรวง ยังไม่เชื่อมโยงสู่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แนวทางการก าหนดเป้าหมายกระทรวง หน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้อง

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

การก าหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบดังนี้
1. แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงรับผิดชอบ และต้องการให้เกิดขึ้น

จากการให้บริการ
2. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล 
3. ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของกระทรวงตามกฎหมาย
4. มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันระหว่าง

กระทรวงและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  หรือเพื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการของ

หน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบดังนี้
1. ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
2. แสดงถึงผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ จากการน าส่งผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน
3. แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือพื้นที่เป้าหมาย จากการมี

ผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน
4. ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงาน
5. มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันภายในส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์

3. แนวทางการก าหนดเป้าหมายกระทรวง หน่วยงาน (ต่อ)
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ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

เป็นเครื่องมือส าหรับการวัดความส าเร็จของผลผลิต/
โครงการของหน่วยงานที่ด าเนินการตามเป้าหมายการ
ให้บริการ โดยต้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ความส าเร็จจากการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณได้ใน 
4 มิติ/ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย/
ต้นทุน
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ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ : 4 มิติ

•มิติเชิงปริมาณ : เป้าหมายในการผลิต/การด าเนิน
โครงการด้านปริมาณ โดยก าหนดในรูปของสิ่งที่สามารถ
วัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและ
สามารถแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้ เช่น 
จ านวนผลผลิตท่ีน าส่งในปีงบประมาณ เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ : 4 มิติ
• มิติเชิงคุณภาพ : เป้าหมายด้านคุณภาพของผลผลิต/โครงการโดยมี  

2 ลักษณะ คือ
(1) คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ก าหนดไว้ หรือ
(2) คุณภาพของวิธีการน าส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ เช่นการ
วัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต /
ให้บริการ
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ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ : 4 มิติ
•มิติเชิงระยะเวลา : ระยะเวลาที่ก าหนดในกระบวนการ
ผลิต/การด าเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ เช่น 
การให้บริการด้านขอรับใบอนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่
ก าหนด
•มิติเชิงค่าใช้จ่าย/ต้นทุน : ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/
โครงการ  เช่น ต้นทุนการให้บรกิารด้านขอรับใบอนุญาต
ไม่สูงกว่าราคาที่ก าหนด
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เกณฑ์การวัด (criteria)

93

คือ ค่า/ระดับที่ใช้ในการตัดสินความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 



ตัวอย่างตัวชีวั้ดและเกณฑ์การวัด

94

นักเรียนมีคะแนน O-Net ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศลดลง     ร้อยละ 10

ตัวชีวั้ด เกณฑ์การวัด



คุณลักษณะของตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดที่ดี

มีความท้าทายและเป็นไปได้หากใช้ความพยายาม

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม

เป็นที่ยอมรับจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร 
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน เป็นต้น
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กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลกระทบ

ผลกระทบ
ส่งผลอย่างไร

4

เป้าหมาย
ได้อะไร

2

กิจกรรม
ท าอะไร

1

วัตถุประสงค์
เพ่ือใครอย่างไร

3

ก่อสร้างแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร

แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรจ านวน 1 
แห่ง ตามแบบที่
ก าหนด

เกษตรกรในเขต
พื้นที่
ชลประทานได้
ใช้น้ าเพ่ือปลูก
ข้าว

เกษตรกรมี
รายได้จากการ
ท านา มีอาชีพ
มั่นคงในการท า
เกษตร
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กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลกระทบ

97

ผลกระทบ
ส่งผลอย่างไร

4
เป้าหมาย
ได้อะไร

2

กิจกรรม
ท าอะไร

1

วัตถุประสงค์
เพ่ือใครอย่างไร

3

ประชาชนได้รับการ
อบรม/ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ป่า

ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ป่า

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการน าความรู้ไปใช้ใน
การอนุรักษ์ป่าเพื่อเพิ่มพ้ืนที
ป่า

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนดีขึ้น



   
      ้   

         
(Ratio)

       
(Proportion)

     
(Rate)

      
(Number)

    ฉ    
(Average or 

mean)

      
(Percentage)

ค่าของตัวชีวั้ด
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การทดสอบคุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัด

1. ความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity)
2. ความมีอยู่ของข้อมูล (Availability of Date)
3. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Reliability of Data)

4. ความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ หรือคุณภาพของการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งอาจเป็นเชิงบวกหรือลบได้
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ข้อควรระวัง 

- การจัดท าตัวชี้วัดต้องให้ตรงประเด็นและเป็นที่เข้าใจได้
โดยบุคคลทั่วไป 

- ต้องก าหนดจ านวนตัวชี้วัดให้ได้น้อยที่สุด โดยเลือกตัว
แปรเพียงตัวเดียวจากกลุ่มตัวแปรที่ใช้มาเป็นตัวชี้วัด หรือตัด
ทอนตัวแปรที่คล้ายคลึงกันออกไป

- ต้องจัดท าตัวชี้วัดด้วยความประหยัดโดยการใช้ข้อมูลที่
ได้จัดเก็บไว้แล้วตามปกติจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ก่อน หากจ าเป็น
แต่ไม่มีจึงค่อยจัดเก็บใหม่และดูความคุ้มค่าในการใช้งานด้วย
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ประโยชน์จากการทบทวนผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เปา้หมายการให้บริการกระทรวง

1. สามารถวัดผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ แต่ละระดับได้ (ตัวชี้วัดถูกต้อง
ครบถ้วน)

2. ท าให้ทราบว่า
- กิจกรรมที่ก าหนด สามารถน าส่งผลผลิตตามที่ต้องการ
- ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สอดคล้อง เชื่อมโยงและน าไปสู่ความส าเร็จ

ของเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือนโยบายของ
รัฐบาล

3. ส่งผลให้การประเมินตนเองโดยเครื่องมือ PART ของหน่วยงานมีคะแนน
เพิ่มขึ้น
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วิธีทบทวนว่าเป้าหมายการให้บริการ
ที่เขียนไว้ถูกต้องหรือไม่

• เป้าหมายการให้บริการในแต่ละระดับคือกลุ่มเป้าหมายใด

• การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนั้นคืออะไร

• กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อะไรจากการบริการ

ตอบค าถามให้ได้ว่า
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103

การทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด สามารถพิจารณาได้จาก



• ความถูกต้อง - กิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการต้องอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
รวมถึงเป็นภารกิจท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ

• ความครบถ้วน - กิจกรรมท่ีหน่วยงานด าเนินการต้องอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และตอบสนองกับแผนในระดับท่ี
สูงขึ้นไปทุกกิจกรรม

• ความเชื่อมโยง - เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย (Goals) ตัวชี้วัดของแผนในระดับสูงขึ้นไป เช่น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็น /เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สามารถระบุความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านท่ีเกี่ยวข้องได้

• ความสอดคล้อง - ตัวชี้วัดของหน่วยงานต้องสามารถเป็นส่วนสนับสนุนสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (Target) ของแผนใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป เช่น ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็น /
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าส่งผลผลิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับส าหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป

• ความเหมาะสม - เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานต้องมีความเป็นไป
ได้ สามารถด าเนินการและวัดผลได้จริงในทางปฏิบัติ รวมท้ังเป็นตัวช้ีวัดเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีประกอบด้วยมิติด้านปริมาณและมิติ
ด้านคุณภาพ สามารถแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยงานท่ีเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของแผน
ในระดับที่สูงขึ้นไป

• ความจ าเป็น – หน่วยงานควรพิจารณาผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมซึ่งมีความส าคัญสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ
หน่วยงานมีศักยภาพในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวไว้ในโอกาสแรก เพื่อให้
สามารถน าส่งผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน รวมเป้าหมายของแผนในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(ค่าเป้าหมาย)

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
(ค่าเป้าหมาย)

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์
(ค่าเป้าหมาย)

จ านวนผู้ว่างงานที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนด 

(200 ราย)

ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้นเทียบกับก่อนการ
ฝึกอบรม (ร้อยละ 80/160 ราย)

ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรมที่ได้รับ
การจ้างงานหรือประกอบอาชีพส่วนตัว

(ร้อยละ 50/100 ราย)

• ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่

1) ตัวชี้วัดเดียวกันและค่าเป้าหมายเดียวกัน เช่น ตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 10 คนต่อประชากรแสน
คน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง(กระทรวงคมนาคม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข) ต้องใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เดียวกัน

2) ตัวชี้วัดเดียวกันแต่ค่าเป้าหมายต่างกัน เช่น ตัวชี้วัดเป้าหมายการเก็บภาษี 100 ล้านบาท (กรมสรรพากร 80 ล้านบาท, กรม
ศุลกากร 15 ล้านบาท, กรมสรรพสามิต 5 ล้านบาท)

3) เป้าหมายเดียวกันแต่มีตัวชี้วัดต่างกันตามภารกิจ เช่น เป้าหมายการเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งชันด้านการ
ท่องเท่ียว (TTCI) อยู่ไม่ต่ ากว่าอันดับ 34 ของโลก กระทรวงท่องเท่ียวอาจวัดร้อยละการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการ
ให้บริการนักท่องเท่ียว ในขณะที่กระทรวงคมนาคมอาจวัดการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
เป็นต้น
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ตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดเป้าหมายของกระทรวงกับแผนบูรณาการ

กระทรวงเกษตรฯ กับ แผนบูรณการบริหารจัดการน้ า

กระทรวงทรัพย์ฯ กับ แผนบูรณการบริหารจัดการน้ า

Joint KPI กระทรวง/หน่วยงาน Joint KPI แผนบูรณาการ/กระทรวง
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การเขียนผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะไดร้ับจากการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ โดยก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องโดยตรงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ
ที่มา คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการเขียนผลสัมฤทธิ์ส าหรับแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ พิจารณาจากผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 
รายการที่ด าเนินการ โดยบอกว่าประโยชน์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร (ใครได้ประโยชน์ จ านวนเท่าไร) 
พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด

วิธีการเขียนผลสัมฤทธิ์ส าหรับแผนงานบูรณาการ พิจารณาจากโครงการ กิจกรรม รายการที่ด าเนินการ โดยบอกว่า
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร (ใครได้ประโยชน์ จ านวนเท่าไร) พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด และมีผลส่งต่อไปยังการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนงานที่ก าหนดไว้

วิธีการเขียนผลสัมฤทธิส์ าหรับโครงการ พิจารณาจากกิจกรรมและรายการที่ด าเนินการ โดยบอกว่าประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร (ใครได้ประโยชน์ จ านวนเท่าไร) ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร และมีผลส่งต่อไปยังการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างไร
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การติดตามและประเมินผลโครงการ
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Lots of strategy, not so much 
implementation...
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การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดส าคัญของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับ
ความส าเร็จของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบพร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการที่ก าลังด าเนินอยู่ โครงการที่แล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย 
อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือการประเมินความสอดคล้อง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผลการประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมี
ประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต 

นิยาม : การติดตามและการประเมินผล

เพื่อทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อทราบผลการน าส่งผลผลิตตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด

เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ (ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการและ
หลังการด าเนินการ)

วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล

 ใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจดัการงบประมาณ

 ใช้เป็นสารสนเทศในการทบทวนเปา้หมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป

 ใช้เป็นสารสนเทศในการจัดท างบประมาณในปีต่อไป

 น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาอุปสรรค

 ใช้เป็นสารสนเทศในการชี้แจงงบประมาณตอ่รัฐสภา

ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล
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ประเด็น การติดตาม การประเมิน

1. จดุประสงค์

2.  การเปรียบเทียบผล
3. ผู้ด าเนินการ
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ

5. ความถ่ี
6. ขอบเขต
7. จดุเน้น

8. รายละเอียดขัน้ตอน
9. ผู้ ให้ข้อมลู
10. ข้อมลู
11.  ผู้ ใช้ประโยชน์
12. ผลสรุป
13. การน าผลไปใช้

• เพ่ือปรับปรุงแก้ปัญหาระหวา่งด าเนิน
โครงการ

• เปรียบเทียบเป้าหมายตามแผน
• เน้นเจ้าหน้าท่ีโครงการหรือ หน่วยงาน
• โครงการท่ีใช้เวลาพอสมควร

• เป็นระยะๆตอ่เน่ือง
• แคบ
• ปัจจยัน าเข้าและกะบวนการหรืออาจมี
ผลผลิต

• น้อย
• ผู้ปฏิบตัิรับผิดชอบโครงการ
• เน้นปริมาณ
• เน้นผู้ปฏิบตัิ
• ปรับปรุงแก้ไขและใช้การวางแผนโครงการ
• ทนัที

•เพ่ือตดัสินความส าเร็จของโครงการ

•เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้
•ผู้ประเมินภายในหรือภายนอก
•ใช้กบัโครงการท่ีด าเนินการทกุระยะ
ตัง้แต ่1วนั ถงึหลายปี
•เป็นช่วงท่ีเว้นระยะนานกวา่
•กว้าง
•ความส าเร็จ ผลผลิต ผลลพัธ์ หรือ 
ผลกระทบ
•มาก
•ผู้ เก่ียวข้องกบัโครงการหลายกลุม่
•ปริมาณ หรือ คณุภาพ หรือ ผสม
•เน้นผู้บริหาร
•ปรับ เปลี่ยน ขยาย ยกเลิกโครงการ
•เว้นเวลาไประยะหนึง่

ตารางการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการติดตามกบัการประเมินโครงการ
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บทบาทการติดตามและประเมินผล

ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์

ผลกระทบ

กระบวนการ
ผลิต

ผลผลิต

ทรัพยากร/งบประมาณ

เป้าหมาย
การด าเนินงาน

เป้าหมาย
การให้บริการ

รัฐบาล

หน่วยรับงบประมาณ
ติดตามและประเมินผล

ส านักงบประมาณ
(กองประเมินผล)

การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์
ของการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/
ผลสัมฤทธิ์

ส านักงบประมาณ
(กองจัดท า

งบประมาณ)

การจัดสรร
งบประมาณตาม

ภารกิจยุทธศาสตร์/
ภารกิจพื้นฐาน/

มิติพื้นที่

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ/
แผนงานบูรณาการ

Administration of line agencies

ยุทธศาสตร์ชาติ
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ความส าเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ความคุ้มค่า

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์
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การติดตามประเมินผลงบประมาณ

ทรัพยากร
Input

กิจกรรม
Process

KPI 2 มิติ

ปริมาณงาน,ระยะเวลา

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ์
Outcome

ผลกระทบ
Impact

KPI 4 มิติ QQCT

เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน

KPI 5 มิติ 2Q2TP
ปริมาณ คุณภาพ  
เวลา สถานที่  
กลุ่มเป้าหมาย
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Relevance Efficiency Effectiveness Impact Sustainability

หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ

ความสอดคล้อง 
(Relevance)

ประสิทธิผล 
(Effectiveness)

พิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนากับแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
หรือนโยบายรัฐบาลที่ส าคัญ

พิจารณาความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนาที่คาดไว้
ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ประสิทธิภาพ 

(Efficiency)

พิจารณาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสร้าง
ผลผลิตเทียบกับแผนงาน
การใช้งบประมาณและ
ระยะเวลาตรงตามแผนที่
ก าหนดไว้

ผลกระทบ 
(Impact)

พิจารณาถึง
ผลกระทบทางตรง
และทางอ้อมที่เกิดขึ้น
ในเชิงบวกหรือเชิงลบ
จากการด าเนิน
โครงการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึง
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ความย่ังยืน 
(Sustainability)

พิจารณาถึงความย่ังยืน 
ความม่ันคงทางการเงิน 
บุคลากรหรือองค์กรที่
รับผิดชอบของโครงการ
พัฒนาที่ชดัเจน และมีเงิน
งบประมาณเพียงพอ
ในการบ ารุงรักษาที่จะท าให้
โครงการพัฒนาสามารถ
ด าเนินการได้ในระยะยาว
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หลักวิชา RBM บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ/์ผลงาน 

เหตุ ผลสัมฤทธิ์/ผลงาน (3ผล)

ตั้งเป้า ได้รับ ได้ท า ได้อะไร ได้ใช้ ได้ให้

วัตถุประสงค์
(Objectives)

ปัจจัย
น าเข้า

(Input)

กิจกรรม
ผลผลิต

(Outputs)
ผลลัพธ์

(Outcomes)

ผลกระทบ
(Impactact)

process
ท าเสร็จ ท าส าเร็จ ส่งผล

P= วางแผน D= ท า C= ตรวจสอบ

A= ปรับปรุง  S
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ผลกระทบ
Impact

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ผลผลิ
ต

ผลผลิ
ต

กิจกรรม

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ประเมินผล

ติดตามผล

ตัวชี้วัด KPI
ระดับชาติ : GDP คุณภาพชีวิต

กระทรวง : กลุ่มสังคม
กรม : กลุ่มผู้รับบริการ
ประสิทธิผล วัดที่กลุ่มเป้าหมาย
2Q2T1P

วัดที่ตัวผลผลิต วัดได้ทันทีทันตา
ประสิทธิภาพรวดเร็วกว่า ประหยัดกว่า
QQCT

วัดที่กระบวนการท างาน 
จ านวนงานกับจ านวนเงิน
QT

การติดตามประเมินผล
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สรุปการวัด ผลลัพธ์ ผลผลิต และกิจกรรม
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Evaluation vs Research

FACTOR RESEARCH EVALUATION

Purpose To add to knowledge in 

the field, develop laws and 

theories

To make judgments, provide information for 

decision making

Who sets the 

agenda or focus?

Researchers, academic

institutions

Stakeholders and evaluator jointly

Generalizability of 

results

Important to add to 

theory/contribute to field

Less important; focus is on particulars of the 

program or policy and the context

Intended use of 

results

Usually for publication and 

knowledge sharing

Usually will directly affect the project’s activities or 

decisions of stakeholders in development of future 

projects
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แบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) การติดตามผลโดยใช้แบบรายงาน 

(Periodic Performance Report Monitoring)
2) การติดตามผลแบบเร่งด่วน (Quick Monitoring)
3) การติดตามผลเฉพาะเร่ืองเชิงลกึ (In-depth  Monitoring)

รูปแบบการติดตามผล
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รูปแบบการประเมินผล

1. การประเมินผลกระบวนการ (Process  Evaluation)
- กระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมของโครงการ

2. การประเมินผลผลลพัธ์ (Outcome  Evaluation)
- การบรรลวุตัถปุระสงค์โครงการ

3. การประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation)
- ผลที่เกิดตอ่จากโครงการบรรลวุตัถปุระสงค์
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การอนุมัติ
งบประมาณ

การบริหาร
งบประมาณ

การติดตาม
ประเมินผล

การจัดท า
งบประมาณ

ระบบการติดตามและประเมินผลตามกระบวนการจัดการงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

เครื่องมือ / ภารกิจ
• PART
• BB EvMIS
• การจัดท ารายงานการโอน 
• Quick Monitoring
• รายงานผลตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
• รายงานผลสัมฤทธิ์ (รายเดือน)
• รายงานผลรายการผูกพันใหม่

(วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท)
• รายงานผลงานในคณะกรรมการ

ระดับนโยบาย
• รายงานผล ครม. (รายสัปดาห์)

การติดตามและประเมินผล
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผล
ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

เครื่องมือ / ภารกิจ
• PART
• BB EvMIS
• การจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ (รายไตรมาส)
• รายงานผลการติดตามเชิงลึก
• รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล
• รายงานการติดตามผล

การติดตามและประเมินผล
ก่อนการจัดสรรงบประมาณ

เครื่องมือ / ภารกิจ
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
• PART
• การททบทวนเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

• การพัฒนาระบบการประเมินผล
โครงการใหม่
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ระบบติดตาม / ประเมินผล

วางแผน บริหาร ประเมินผล

หลังระหว่างก่อน

ประเมินความพร้อม ติดตาม รายงานผลสัมฤทธิ์

บริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรู้

ท า

ขั้นตอน
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ก่อนการจัดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบ

 ความจ าเป็น
 ความพร้อม
 ความคุ้มค่า

เครื่องมือ
ว 51 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตามและประเมินผลตาม

แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยรับงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณ
ส านักงบประมาณ

การจัดท างบประมาณ
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ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ

ตรวจสอบ

 สถานะ
 อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ

ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)

คณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณ
ส านักงบประมาณ
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ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

ตรวจสอบ
 ผลผลิต
 ผลลัพธ์
 ผลการด าเนินงาน+ผลการใช้

จ่ายงบประมาณ
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

เครื่องมือ
รายงานผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยรับ
งบประมาณ

ส านักงบประมาณ

คณะรัฐมนตรี
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แบบสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ............

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25.................

1. หลักการและเหตุผล หมายถึง  หลักการและสาเหตุใดที่จ าเป็นต้องติดตาม

2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม หมายถึง  ประเด็นที่ต้องการทราบจากการตดิตาม

3. ขอบเขตของการติดตาม หมายถึง  ระยะเวลาพ้ืนที่(เร่ืองที่จะติดตาม)

4. ความเป็นมา หมายถึง  รายระเอียดของโครงการ  วัตถุประสงค์  แนวทาง  งบประมาณ  
พื้นที่ด าเนินการและกลุ่มเป้าหมาย

5. ข้อค้นพบ หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจากการศึกษาติดตามผลตามแนวทางและ
วิธีการที่ก าหนด(รายงานตามตวัชี้วัด  4 มิติ  รวมถึงข้อสังเกตที่ได้พบเห็นมา

6. ปัญหาอุปสรรค หมายถึง  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิานหรือในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่
ต่างไปจากที่ก าหนดไว้หรือกรณีอ่ืน ๆ ให้ระบุโดยสรุป

7. ข้อเสนอแนะ หมายถึง  แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลของการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือดขีึ้นกว่าเดิม



การประเมินผลโครงการ

วิธีการประเมินผล ( How to )

 ใครเป็นผู้ประเมินโครงการ

ประเมินเม่ือไหร่อย่างไร

ประเมินอย่างไร

1. สอบถาม   2.สัมภาษณ์   3. สังเกต   4 เอกสาร
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การประเมินผลโครงการ

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ KPI โดย 3 ระบุ

1) ตัวชี้วัด : จะวัดอย่างไร
วัตถุประสงค์ (Outcome) 2Q2TP
เป้าหมาย (Output) QQCT

2) ค่าตัวชี้วัด จ านวน : ใช้ระดับ Input และกิจกรรม
เช่นฝึกอบรมประชาชน จ านวน 120 คน
จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 6 ล้านบาท
ร้อยละ : ใช้ในระดับ Output Outcome และ Impact 

เช่นร้อยละ 85 ของคน  ร้อยละ 90 ของคน
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ติดตามประเมินผลโครงการ

1. ติดตาม: ดูความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายเงิน

รายสัปดาห์

รายเดือน

รายไตรมาส

2. ประเมินผล : วัดความส าเร็จ

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ความคุ้มค่า
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องค์ประกอบการติดตามและประเมินผล
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การติดตามและประเมินผลท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด

• ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
• กระท าอย่างต่อเนื่องระยะเวลาด าเนินงาน
• มีการจัดท ารายงานติดตามผล
• น าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
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หลักการติดตามผล

พิจารณาความก้าวหน้าของ งาน-เงิน

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1. ปัญหา : อุปสรรคที่มีส่วนท าให้บรรลเุป้าหมาย / วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น  
ปัญหาเรื่องคน งาน การบริหารจัดการ

2. สาเหตุ: ต้นตอที่ท าให้เกิดปัญหา สาเหตุต้องเกิดก่อนปัญหา มาก่อนปัญหา
อย่าเอาอาการมาเป็นสาเหตุ สวนใหญ่เกิดจากเรื่องจิตใจ เช่น ไม่รู้ไม่เข้าใจ
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พิจารณาตารางผลงาน ผลเงินโดยมีประเด็น ดังนี้

1. ติดตามผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินของแต่ละกิจกรรมหลัก เมื่อ
เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายเดือน รายไตรมาส

2. พิจารณาผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินของแต่ละกิจกรรมหลักท้ัง 2
กรณี

ก. กรณีต่ ากว่าแผน : ให้หาสาเหตุหลักเพื่อแก้ไขปรับปรุง (แบ่งเป็น
เรื่องปัจจัยภายใน(ควบคุมได)้ ได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี  ถ้าเป็นปัจจัยภายนอก (ควบคุมไม่ได้) เช่น ธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  จัดท ากิจกรรมเพื่อลดและบรรเทาความเสียหายต่อผลการ
ด าเนินงานให้น้อยลง

เทคนิคในการติดตามผล
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ข. กรณีสูงกว่าแผน : ให้ระบุถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จเพ่ือเป็นบทเรียนรู้
ส าหรับขยาย พัฒนาหรือต่อยอดส าหรับพื้นที่อื่นๆและโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป

1)พิจารณา ปริมาณผลการด าเนินงานกับผลการใช้จ่ายเงินของแต่ละกิจกรรม
หลัก

2)คาดการณ์ กิจกรรมหลักที่ผลงาน ผลเงินต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดว่าจะ
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อไหร่ (เช่น คาดว่าจะ
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ.............)

เทคนิคในการติดตามผล
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5) สรุปปัญหาและอุปสรรค

พร้อมข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

โดยเฉพาะกิจกรรมหลักที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้

เทคนิคในการติดตามผล
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การติดตาม
ประเมินผล
เป็นขั้นตอนที่
ส าคญัของ
วงจรโครงการ
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สิ่งที่ได้จากการติดตามผลและการประเมินผล 

1) สถานภาพและสถานการณ์ของการด าเนินงาน 
2) ข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งปัจจัยที่สง่ผลต่อการด าเนินงาน 
3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันเวลา 

จะท าให้เกิดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า สะท้อนให้
ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารน าผลที่ได้ไปใช้เพื่อทบทวนการด าเนินงาน ว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดและท าอย่างไรจึงจะไปถึง
เป้าหมายที่ต้องการ รวมไปถึงการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบและ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนคิดปรับปรุงงาน/โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะการตัดสินใจให้การสนับสนุน/ชะลอ/ยกเลิก งาน/โครงการ
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ตัวอย่าง
แบบรายงาน สงป.301, สงป.302
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แบบ สงป.302/1 = งบลงทุน
แบบ สงป.302/2 = งบเงินอุดหนุน       รายจ่ายลงทุน
แบบ สงป.302/3 = รายจ่ายอื่น        รายจ่ายลงทุน
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สถานภาพการด าเนินงาน
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการติดตามผลแบบเร่งด่วน

148
148



แบบรายงานการติดตามผลแบบเร่งด่วน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....

หน่วยงาน ........................................................................
ผลผลิต/โครงการ ......................................................................
งบประมาณ ......................................................................

บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
1.  หลักการและเหตุผล
2.  วัตถุประสงค์การติดตาม
3.  ข้อค้นพบ

3.1  สถานภาพในปัจจุบัน
3.2  สถานภาพโครงการในอนาคต
3.3 ประเด็นการบริหารจัดการที่ส าคัญ
3.4  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

4.  ปัญหาและอุปสรรค
5.  ข้อเสนอแนะ
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการติดตามผลเชิงลึก
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แบบรายงานการติดตามผลเฉพาะเรื่องเชิงลึก
ชื่อผลผลิต/โครงการ................................(ที่ติดตามผล)

ค าน า
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทน า

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามผล
1.3 ขอบเขตของการติดตามผล
1.4 วิธีการติดตามผล
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามผล

บทที่ 2 ความเป็นมา
2.1 เป้าหมายการให้บริการและภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย
2.2 คุณลักษณะของผลผลิตพร้อมตัวชี้วัด

(ความเป็นมา โครงการ   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโครงการและตัวชี้วัด)
2.3  กิจกรรมหรือกระบวนการน าส่งผลผลิต/วิธีการ ด าเนินงาน
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แบบรายงานการติดตามผลเฉพาะเรื่องเชิงลึก (ต่อ)
ชื่อผลผลิต/โครงการ................................(ที่ติดตามผล)

2.4 ระยะเวลาการด าเนินงาน
2.5 งบประมาณ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 เชิงปริมาณ
3.3 เชิงคุณภาพ

บทที่ 4 ข้อค้นพบที่ได้จากการติดตามผล และปัญหาอุปสรรค
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการติดตามผล
5.2 ข้อเสนอแนะ
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการประเมินผล
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แบบรายงานการติดตามผล
ชื่อผลผลิต/โครงการ................................(ที่ประเมินผล)

บทที่ 1 บทน า
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 กรอบแนวคิดการประเมินผล

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
4.2 เกณฑ์การวิเคราะห์

บทที่ 5 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
บทที่ 6 บทสรุป

154



รายงานการติดตามและประเมินผล

ส านักงบประมาณ ประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีและรวบรวมรายงานน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทุกเดือน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
2. รายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส าคัญๆ และโครงการที่มี
วงเงินงบประมาณสูง
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แนวทางการติดตามประเมินผลตาม
มาตรา 47
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา  ๖๕   รั ฐพึ งจั ด ให้ มี ยุ ทธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เป้ าหมายการพัฒนาประ เทศอย่ า งยั่ ง ยื น
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรา ๑๔๒    ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดง
แหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)
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มาตรา  10 งบประมาณประจ าปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) ค าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระส าคัญของ

งบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(3) ค าอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(4) ค าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(5) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(6) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของ

หน่วยรับงบประมาณ
(7) ค าอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
(8) ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว
(9) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด  ๒  ลักษณะของงบประมาณ
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)

หมวด  ๗ การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่  1 : การประเมินผล

มาตรา  46  ให้ผู้อ านวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้งบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่าย
งบประมาณ

มาตรา  19 ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจจัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
หน้าที่และอ านาจเก่ียวกับการงบประมาณ ดังต่อไปน้ีด้วย
(1)  ก าหนดยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(2)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย เพ่ือให้การจัดท างบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 23
(3)  เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วย
รายละเอียดตามท่ีผู้อ านวยการก าหนด
(4)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมท้ังเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(5)  ก าหนด เพ่ิม หรือลดเงินจัดสรรตามความจ าเป็นของการปฏิบัติงาน
(6)  ก าหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(7)  ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
(8)  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของผู้อ านวยการ  หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย



มาตรา  51  ให้ผู้อ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

มาตรา  50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการทราบ
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อ านวยการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
งบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา  47 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใน
หน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา  48  ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ให้ผู้อ านวยการจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้า
สังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าท่ีก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสั่งการตามท่ีเห็นสมควร

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
หมวด  ๗ การประเมินผลและการรายงาน (ต่อ)
ส่วนที่  1 : การประเมินผล

ส่วนที่  2 : การรายงาน

มาตรา  49  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนส ารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา
ภายในหกสิบวัน
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ว 51
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตาม

แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ

งบประมาณ
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561
โดยมาตรา 47 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใน
หน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณก าหนด

เพื่อใหห้น่วยรับงบประมาณ
มีระบบการติดตามและประเมินผล
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผล
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 
ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติต่อไป
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ที่มา/แนวคิด
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาตรา 8 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49
มาตรา 50 และมาตรา 51 ก าหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
รวมถึงการวางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ตลอดจนให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
และการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะท าให้การติดตาม
และประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การบริหารงบประมาณ การควบคุม
งบประมาณและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณ 

การติดตามและประเมินผล ภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรรงบประมาณ 

การติดตามและประเมินผล ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ 

163



วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการด าเนินงานจากการใช้จ่างบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลที่ส านักงบประมาณก าหนด
เพื่อน าผลจากการรายงานมาประกอบการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาอุปสรรค
และการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณต่อไป

เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อส านักงบประมาณน าผลจากการวิเคราะห์และด าเนินการของหน่วยรับ
งบประมาณมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่าย การอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ 
และการประเมินผลและการรายงาน ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
ก าหนด

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ1

2

3

4
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ขอบเขตการท างาน

หน่วยรับงบประมาณด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รวมถึ งรายงานเกี่ ยวกับสถานะเงินนอก
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ตามหลัก เกณฑ์  วิ ธี การ  และระยะ เวลาที่ ส านั ก
งบประมาณก าหนด

165



หน่วยรับงบประมาณ

ส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย

กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม 
และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

ส่วนราชการ

 รัฐวิสาหกิจ

 องค์การมหาชน
 ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่กฎหมายก าหนด

 หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอัยการ

นิยามศัพท์

166



นิยามศัพท์ (ต่อ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจ

 องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ 
ซึ่งมีกฎหมายตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

 บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) 
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

 บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (1) 
หรือ (2) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ (2) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (2) 
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนที่ต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการ เป้าหมาย
การให้บริการ แผนงบประมาณ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ อันสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
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หน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ

หมายเหตุ : รายงานตามระบบรายงานการติดตามและประเมินผล ตามระยะเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 วิเคราะห์ (Performance Assessment 

Rating Tool : PART) 
 วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อน

การขอรับจัดสรรงบประมาณ 

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
จ่ายงบประมาณ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตร
มาส และรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ภายใน 45 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

จัดท าแผนการปฏิบัติ งานและการใช้จ่ าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ,แผนงานบูรณาการ , แผนงานบุคลากร 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และจัดส่งให้ส านักงบประมาณ
ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
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หน้าที่ของส านัก
งบประมาณ

จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

จัดท ารายงานสรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ 
 การโอนงบประมาณแผนงานบูรณาการ 
 และการโอนงบประมาณงบบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 169



เป็นหลักเกณฑ์ที่ออกโดยมาตรา 
47 ของ พรบ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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มาตราที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ม. 46  
47 48 49 50 และ 51 ของ 
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561

ใช้บังคับ 12 ก.พ. 62

ข้อ 3 เป็นนิยามศัพท์
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หลักเกณฑ์และวิธีการ
1. ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิ
บาล แผนงาน/โครงการที่ส าคัญตาม
นโยบายรัฐบาล มีการวิเคราะห์ PART 
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
ก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณ (ส่งพร้อม
ค าขอตั้งงบประมาณ)
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3. จัดท าแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน

4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันสิ้นไตรมาส และรายงานผลปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่สิ้นสุด 
ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตาม
แบบที่ สงป.ก าหนด (ถ้าไม่รายงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สงป. จะรายงานต่อ รมต. 
เจ้าสังกัด/รับผิดชอบ)

5. รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส จัดส่ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ ตามแบบที่ สงป. ก าหนด
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กรณีที่ไม่รายงานตามก าหนด/ไม่ครบถว้น สงป. แจ้ง 
รมต.
หากการประเมินผลสมัฤทธิ์ไมไ่ดต้ามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ผอ.สงป. จะจัดท าข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้หน่วยงานปรับปรุงในเวลาที่
ก าหนดและแจ้ง รมต. หากไม่สามารถด าเนนิการได้
ในระยะเวลา สงป. จะรายงาน ครม.
6. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การ
โอนงบประมาณแผนงานบูรณาการ และการโอน
งบประมาณแผนงานบุคลากร ตามแบบรายงานและ
ระยะเวลาที่ สงป. ก าหนด
7. สงป. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบตัิงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ 
ครม. เพ่ือรายงานต่อรัฐสภา ภายใน 90 วัน นับแต่
สิ้นปีงบประมาณ
8. สงป. จัดท ารายงานสรุปการโอนเปลีย่นแปลง
งบประมาณการโอนงบกลางระหว่างรายการ การ
โอนงบประมาณแผนงานบูรณาการ และการโอน
งบประมาณงบบุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณ เสนอ ครม. เพ่ือรายงานต่อรัฐสภา 
ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ
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ว 590 มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ส านักงบประมาณได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทแล้ว
จึงก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ดังนี้ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง)

ไตรมาสที่ 1 - ภาพรวม        ร้อยละ 32 ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า

ไตรมาสที่ 2 - ภาพรวม        ร้อยละ 54 ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจ า ร้อยละ 57 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า

ไตรมาสที่ 3 - ภาพรวม        ร้อยละ 77 ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจ า ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า

ไตรมาสที่ 4 - ภาพรวม        ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจ า ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า
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การติดตามและการประเมินผล
ในมิติพื้นที่ : ตัวอย่าง
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ความส าคัญ
•ใกล้ชิดแหล่งข้อมูล
•สะดวกในการเดินทาง
•เข้าใจในบริบท
•สามารถมองภาพรวม (Holistic views)
•สามารถประสานข้อมูล/ความร่วมมือในพื้นทีไ่ด้
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การคัดเลือกโครงการเพื่อการติดตามผล

• ติดตามผลโดยใชข้้อมูลจากระบบ ท าตามรูปแบบรายงาน –
ด าเนินการทกุโครงการ

• ติดตามผลโดยมีการลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล – พิจารณาคัดเลือกโครงการ
ด าเนินการ
• โครงการ/กิจกรรมส าคัญ มีผลต่อผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการ
• มีวงเงินงบประมาณสูง
• มีผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้
• มีผลกระทบต่อประชาชนในประเด็นที่ต้องระมัดระวัง เช่น กระทบกลุ่ม

ผลประโยชน์ กระทบต่อกลุ่มประชากรจ านวนมาก เป็นประเด็น
ละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวัง
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ตวัอยา่ง

180



การคัดเลือกโครงการเพื่อการประเมินผล

• การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ ต้องดูโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ สามารถประเมิน
ภาพรวม เพื่อที่จะเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ และสามารถ
ดู value chain ของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนได้

• กรณีแผนงานบูรณาการ การก าหนดประเด็นการประเมินผล ควรมาจากส่วนกลาง เพราะ
แผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ี เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงบประมาณท่ีจัดสรรให้แต่ละแผนงาน
บูรณาการ

• กรณีแผนงานระดับจังหวัด เช่น แผนฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถคัดเลือกโครงการใน
การประเมินผล ดังนี้
• สามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ (งานเสร็จแล้ว ประเมินผลส าเร็จของงาน)
• เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก หรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในระดับสูง
• เป็นโครงการท่ีมีแนวโน้มจะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
• กรณีประเมินก่อนด าเนินโครงการ - โครงการท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา หากมีการเริ่มด าเนินการ
• กรณีประเมินระหว่างด าเนินโครงการ - โครงการท่ีมีปัญหาในการด าเนินการล่าช้า
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แนวทางการติดตามประเมินผลนโยบาย/โครงการส าคัญ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผลนโยบาย/

โครงการส าคัญ 
1

2

3

4

คัดเลือกโครงการ

แนวทาง/หลักเกณฑ์การ
ตดิตามประเมินผลนโยบาย/
โครงการส าคัญ (การตดิตาม

และประเมินผลเชงิลึก)

การก าหนดประเดน็การ
ประเมินตามลักษณะโครงการ
(การตัง้ค าถามเชงิเทคนิคตาม

ลักษณะโครงการ)

การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ก าหนด
วตัถปุระสงค์ฯ

การก าหนดประเด็น
การประเมนิ

สรุปปัญหาอปุสรรค 
ข้อค้นพบ

ศกึษากรอบแนวคิด
ของโครงการฯ

ประมวลผลการ
ติดตามประเมนิผลฯ

เขียนรายงาน

- ความสอดคล้องกบั
นโยบายและ
ยทุธศาสตร์
- ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานฯ
- ปัจจยัน าเข้า/
กระบวนการฯ
- ผลผลิต
- ผลลพัธ์/ผลกระทบ

1

2

3

4

5

6

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
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การก าหนดประเดน็
การประเมิน

กรอบแนวทาง/ขั้นตอน/หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผล

ศึกษากรอบแนวคิดของโครงการที่
จะท าการติดตามประเมินผล

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการติดตามประเมินผล

ประมวลข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

ประมวลผลการตดิตาม
ประเมนิผลและแนวทางการ

ด าเนินการต่อไป

1

2

3

4

5

ความสอดคล้อง
กับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความก้าวหน้า
/การใช้จ่าย

งบประมาณ

ปัจจัยน าเข้า
/กระบวนการ
ด าเนินงาน

ผลผลิต ผลลัพธ/์
ผลกระทบ

ประเด็นการประเมิน

(ตามกรอบ SPBB)
3.1 3.2 3.3

3.4 3.5 3.6

เขียนรายงาน6
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การเลือกวิธีติดตามและประเมินผล
Factors to consider Use focus groups if Use key informants if

Group interaction

Interaction may stimulate a richer and new 
responses

Group interaction likely to be unproductive 
and limited

Sensitivity of subject matter

When subject is not sensitive causing 
participants to withhold their opinions

When subject is sensitive and a respondent 
will be unwilling to discuss in a group

Depth of individual responses

Participants will be able to articulate their 
opinions faster to give others a chance

The topic requires greater depth of response, 
or subject is highly specialised

Extent of issues to be covered

Themes to be interrogated are very few Greater volume of issues to be covered

Availability of qualified staff Focus group facilitators need to be able to 
control and manage group

Interviewer  need to be supportive and skilled 
listener.
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Consider the following when 
choosing which method to use:

Feasibility Do you have the resources (personnel, skills, equipment, and time)?

Can the method fulfill the evaluation purpose and answer the evaluation 

questions? 

What are the language/literacy requirements?

Appropriateness Does the method suit the project conditions and circumstances?

Do all the stakeholders understand and agree on the method?

Validity Will it provide accurate information? 

Is it possible to assess the desired indicator with accuracy?

Reliability Will the method work whenever applied?

Will the errors that occur be acceptable? 
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Consider the following when 
choosing which method to use:

Relevance Does the method produce information required or is it actually assessing another type of 

outcome?

Does the method complement the basic approaches of the project, e.g., is it participatory? 

Sensitive Is it sufficient to assess variations in the different population characteristics, e.g. differences 

between age groups or gender?

Can it be adapted to changing conditions without excess loss of reliability?

Cost effective Will the method produce useful information at relatively low cost?

Is there a more cost effective alternative method?

Timeliness Does the method use staff time wisely? Will it require withdrawing staff from their usual activities, 

leaving project work unattended?

Is there an acceptable level of delay between information collection, analysis, and use?

Can the method be incorporated in other daily tasks?
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คิด: องค์รวม
ท า: บรูณาการ
ตาม: ทกุระยะ
ปรับปรุง: ตอ่เน่ือง
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บุคคลที่รอบรู้ 
(Personal 
Mastery) 

• คนต้องให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ หมั่นฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง

รูปแบบความคิด 
(Mental Model)

• การสร้างกรอบความคิดของบุคคลากร ที่เกิดจากแบบแผนทาง
ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ประสบการณ์ ที่ช่วยให้เข้าใจวินิจฉัย 
และตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) 

• การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถมองเห็นภาพ
เป้าหมายร่วมที่จะด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้

การเรียนรู้เป็นทีม 
(Team Learning) 

• การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มุ่งเน้นการร่วมแรงร่วมใจ ความ
สามัคคีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

การคิดเชิงระบบ 
(System Thinking)

• การที่บุคลากรในองค์กรสามารถแสดงความเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่มี
ความส าคัญกันอย่างเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุผล มีการมอง
ในลักษณะภาพรวม ระบบใหญ่ ศึกษาเป้าหมายใหญ่แล้วจึงมองใน
ระบบย่อย ซึ่งท าให้วางแผนและปฏิบัติงานให้ส าเร็จไปทีละส่วนได้
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