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คํานํา
การประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐได้รบั การกําหนดตามมาตรา 22 ของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 “ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณร่วมกันจัดให้มกี ารประเมินความคุม้ ค่าใน
การปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐทีส่ ว่ นราชการดําเนินการอยู่ เพือ่ รายงานคณะรัฐมนตรีสาํ หรับเป็ นแนวทางในการ
พิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดาํ เนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพือ่ ประโยชน์ในการจัดตัง้ งบประมาณของ
ส่วนราชการในปี ต่อไป ทัง้ นี้ ตามระยะเวลาทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด”
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสํานักงบประมาณ ได้รว่ มกันศึกษาและจัดทําแนวทาง
ดําเนินการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ ในช่วงปี 2547-2548 และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เห็นชอบแนวทางการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจภาครัฐตามที่ สศช. เสนอ เมือ่ วันที่ 18
ตุลาคม 2548 หลังจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีมติเมือ่ วันที่
30 มีนาคม 2550 เห็นชอบรายงานการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของ สศช. ปี งบประมาณ
2549 ตามที่ สศช. เสนอ และเห็นควรให้ขยายผลในหน่วยงานนําร่องทีภ่ ารกิจมีความแตกต่างหลากหลาย
ในปี งบประมาณ 2550 ต่อไป เพือ่ ทดสอบความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และตัวชีว้ ดั การประเมินความคุม้ ค่า
การใช้ประโยชน์จากเอกสารคูม่ อื และแบบรายงานตามทีจ่ ดั ทําขึน้
ดังนัน้ สศช. จึงได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นทีป่ รึกษาในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่หน่วยงานนําร่องในเรือ่ งกรอบ
ความคิดการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ หลักเกณฑ์ ตัวชีว้ ดั วิธกี ารประเมิน และ
การจัดทํารายงาน รวมทัง้ ปรับปรุงแนวทางการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ ซึง่ รวมถึง
หลักเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั เอกสารคูม่ อื และแบบรายงาน เพือ่ ให้สว่ นราชการสามารถนําไปใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงคูม่ อื และแบบรายงานเพือ่ ใช้ในการประเมิน
ความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มรี ปู แบบทีห่ ลากหลายตามลักษณะภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2551

่ นที่ 1
สว
แนวทางการประเมินความคุม
้ ค่าการปฏิบ ัติภารกิจของร ัฐ

1

บทนํา

1.1

ความเป็ น มา
กระแสการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา เป็ นแรงกดดันให้ภาครัฐ
จําเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อมใหม่ทเ่ี ปลีย่ นไป โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ทีใ่ ห้ความสําคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วธิ กี ารบริหารจัดการ เพือ่ ให้ได้
ผลงาน (Performance) ทีเ่ กิดความคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการ
ทีห่ ลากหลายของประชาชน ซึง่ จะนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอด
ท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ นี้ เงื่อนไขความจําเป็ นดังกล่าวได้
นําไปสู่การดําเนินการทีส่ าํ คัญ ดังนี้
(1) การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ทีม่ งุ่ บริหารแบบมืออาชีพ
ยึดหลักการดําเนินงานทีม่ มี าตรฐานและมีวธิ วี ดั ผลงานทีช่ ดั เจน มีการควบคุมผลผลิตและ
ความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้แนวความคิดเกีย่ วกับภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ของหน่วยงานภาครัฐเปลีย่ นแปลงไป จากการควบคุมและดําเนินการเอง มาเป็ นกํากับดูแล
และอํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้รบั บริการทีด่ ี มีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับกล
ยุทธ์การบริหารจัดการไปสูก่ ารบริหารงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ ์มากขึน้ ทําให้การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเปลีย่ นไปด้วย จากเดิมทีเ่ น้นการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับ เป็ นการให้ความสําคัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงาน
(Performance Based Accountability) มากขึน้ โดยมุง่ ประเมินผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็ นไปอย่างประหยัด (Economy) เกิด
ความคุม้ ค่าของเงิน (Value for Money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล
(Effectiveness) หรือไม่ รวมทัง้ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อย
เพียงใด
แนวคิดใหม่ดงั กล่าวได้นําไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆ ทัง้ การ
บริหารงานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ ์ (Results Based Management: RBM) โดยมีตวั ชีว้ ดั ผลงาน
รวมทัง้ มีการปรับระบบ
เพือ่ ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรม
งบประมาณจากแบบมุง่ เน้นผลงานไปสูแ่ บบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic
Performance Budgeting: SPBB) เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ระบบงบประมาณแบบใหม่จะเพิม่ ความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสจากการใช้งบประมาณมากขึน้
ซึง่ จะส่งผลให้ระบบราชการมีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
1

(2) การพัฒ นาระบบราชการไทย โดยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2546-2550) เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมี
เป้ าประสงค์หลัก 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนทีด่ ขี น้ึ การปรับ
บทบาท ภารกิจ และขนาดให้มคี วามเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน
การทํางานให้อยูใ่ นระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล
และการตอบสนองต่อการบริหาร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในการนี้ได้มกี ารออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 ตามเงื่อนไขของมาตรา 3/1 วรรคท้าย
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เพือ่ ใช้เป็ น
เครือ่ งมือผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุ
เป้ าประสงค์ดงั กล่าว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจ โดยกําหนดให้สว่ นราชการต้องปฏิบตั ติ าม
หลักความคุม้ ค่าทีม่ คี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 3 มาตรา คือ
มาตรา 21
“ส่วนราชการการต้องจัดทําบัญชีตน้ ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย
ต่อหน่ วยของบริการสาธารณะ เพือ่ การเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปั จจัยนําเข้ากับ
ผลลัพธ์ทเี ่ กิดขึน้ ซึง่ หากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูง
กว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอืน่ ส่วนราชการ
นัน้ ต้องจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงการทํางานต่อไป”
มาตรา 22
“ให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกัน
จัดให้มกี ารประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของรัฐทีส่ ่วนราชการดําเนินการอยู่
เพือ่ รายงานคณะรัฐมนตรีสาํ หรับเป็ นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดาํ เนินการ
ต่อไป หรือยุบเลิก และเพือ่ ประโยชน์ในการจัดตัง้ งบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป
ทัง้ นี้ ตามระยะเวลาทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ในการประเมินความคุม้ ค่าตามวรรคหนึง่ ให้คาํ นึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ
ความเป็ นไปได้ของภารกิจหรือโครงการทีด่ าํ เนินการ ประโยชน์ทรี ่ ฐั และประชาชนจะพึง
ได้และรายจ่ายทีต่ อ้ งเสียไปก่อนและหลังทีส่ ว่ นราชการดําเนินการด้วย
ความคุม้ ค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์
หรือผลเสียอืน่ ซึง่ ไม่อาจคํานวณเป็ นตัวเงินได้ดว้ ย”
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มาตรา 23
“การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทําโดยเปิดเผยและเทีย่ งธรรม โดยจะต้องชังนํ
่ ้ าหนักถึงประโยชน์
และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ทจี ่ ะใช้ราคา และประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการ ซึง่ มิใช่ถอื ราคาตํา่ สุดเป็ นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คาํ นึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในระยะยาวทีจ่ ะทําให้ตน้ ทุนการบริการสาธารณะตํา่ ลงได้ โดยจะต้อง
มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว”
ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ในเรื่องเงื่อนไขการปฏิบตั ติ ามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 โดยได้กาํ หนด
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับมาตรา 22 ให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกันศึกษาจัดทําแนวทางดําเนินการประเมินความคุม้ ค่าในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547

1.2

วัต ถุป ระสงค์ข องการจัด ทําเอกสาร
การดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 22 และมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว สํานักงานคณะการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงบประมาณ จึงได้จดั ทําเอกสาร “แนวทางการประเมิ นความ
คุ้มค่าการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของรัฐ” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
(1) เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็ นแนวทางการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจด้วยตนเอง
(2) เพือ่ ใช้เป็ นกรอบในการจัดทํารายงานผลการประเมินความคุม้ ค่าของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่
ประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ภิ ารกิจ และการจัดตัง้ งบประมาณสําหรับปี งบประมาณ
ต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การประเมินความคุ้ม ค่ าการปฏิบัติภ ารกิจ ของรั ฐ

2.1

กรอบแนวคิ ด การประเมิ น ความคุ้ม ค่า
จากสาระสําคัญของมาตรา 22 ดังกล่าว สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการประเมินความคุม้ ค่าได้ดงั นี้
การประเมิ นความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพือ่ ให้ได้ผลผลิต
ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ทส่ี มดุลกับทรัพยากร
ทีใ่ ช้ ทัง้ นี้ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ อาจเป็ นได้ทงั ้ ผลสําเร็จทีพ่ งึ ประสงค์ และผลกระทบในทางลบทีเ่ กิดขึน้
แก่ประชาชนและสังคม ทัง้ ทีส่ ามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็ นเงินได้

2.2

วัต ถุประสงค์ของการประเมิ น ความคุ้ม ค่า มุง่ ให้สว่ นราชการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ิ
ภารกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพือ่ :(1) ประเมินว่าการปฏิบตั ภิ ารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้กอ่ ให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จา่ ยและผลเสียทีเ่ กิดขึน้ เพียงใด
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(2) เป็ นข้อมูลสําหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการเลือกปฏิบตั ภิ ารกิจ
หรือเป็ นข้อมูลสําหรับรัฐบาลเพือ่ พิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทัง้ การปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ิ
ภารกิจ (Self-improvement) ให้มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
(3) เป็ นแนวทางในการพิจารณาจัดตัง้ งบประมาณของส่วนราชการในปี ต่อไป (Self-control)

2.3

กรอบการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
เพือ่ ให้การประเมินความคุม้ ค่าเป็ นเครือ่ งมือใช้ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ทีก่ ่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การประเมินจึงให้ความสําคัญกับประเด็นการทํางานใน 3 มิติ
ได้แก่ มิตปิ ระสิทธิผล ควบคูไ่ ปกับมิตปิ ระสิทธิภาพ และมิตผิ ลกระทบ ซึง่ มีความหมายและ
ตัวอย่างตัวชีว้ ดั ดังนี้
(1) ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ เป็ นการประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายของ
การปฏิบตั ภิ ารกิจ โดยเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั ภิ ารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และผลทีค่ าดไว้วา่ จะได้รบั ทีก่ าํ หนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่
โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั 2 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ และ
ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวชีว้ ดั ดังนี้

(1.1) การบรรลุวตั ถุประสงค์ : หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตทีไ่ ด้จากการ
ปฏิบ ัติภารกิจ ซึ่งเป็ นได้ท งั ้ สิง่ ของหรือ บริการ เทีย บกับ เป้ าหมายและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกรอบระยะเวลาที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เพื่ อ ประเมิน ระดับ
ความสํ า เร็จ ในการทํ า งานว่ า สามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ได้ เพีย งใด
รวมทัง้ การประเมินด้วยว่าการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจนัน้
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเท่ า ใด หรื อ เรี ย กว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของค่ า ใช้ จ่ า ย ( Costeffectiveness) ด้วย
(1.2) ความพึ ง พอใจ : ความพอใจของผู้ร บั บริก ารและผู้ใช้ป ระโยชน์ จ าก
ผลผลิตและบริการนัน้ ๆ โดยผูใ้ ช้ประโยชน์ อาจหมายถึง ประชาชนหรือ
หน่วยงานอื่น ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยตรง
ตัวอย่างตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ผล
ประเด็น การประเมิ น ผล
1. การบรรลุวตั ถุประสงค์

2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ประโยชน์

ตัว อย่า งตัว ชี้ว ดั


ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (ร้อยละ)
เช่น -ความสําเร็จในการให้บริการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
-ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติด



ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อค่าใช้จา่ ยรวม



ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูร้ บั บริการและผูใ้ ช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
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(1.3) ในกรณี ท่ีส ามารถประเมิน ความคุ้ม ค่ า ที่เปรีย บเทีย บ กับ Cost ได้แ ก่
Benefit - Cost Ratio ใน ก รณี ก ระท รว งด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ ห รื อ CostEffectiveness ในกรณีกระทรวงด้านสังคม ก็ควรจะแสดงผลการวัดเพิม่ เติม
ด้วย
(1.4) การวัดความพึงพอใจของผู้รบั บริการและผู้ใช้ประโยชน์ จากผลผลิตและ
บริการนัน้ ๆ ทัง้ ในด้านคุณภาพผลผลิตและการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้
ในการได้ ร ับ บริก าร โดยผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เน้ น การวัด ผลประโยชน์ ท่ี
กลุ่มเป้ าหมายได้รบั จึงจะถือว่าเป็ นการวัดผลลัพ ธ์ (Outcome) ในระดับ
ประสิท ธิผ ล แต่ ถ้ า เน้ น การวัด การให้ บ ริก ารในกระบวนการ (process)
ให้ แ ก่ ก ลุ่ มเป้ าหมาย จะถื อว่ าเป็ นการวัดผลผลิ ต (Output) ในระดั บ
ประสิทธิภาพ
(2) ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการ
ใช้ทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณา
จากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทัง้ หมด การจัดหาทรัพยากรทีไ่ ด้มาตรฐาน มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ มีกระบวนการทํางานทีป่ ระหยัดทรัพยากร ทัง้ นี้ ตัวชีว้ ดั มี 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และการประหยัด โดยมีขอบเขตและตัวชีว้ ดั ดังนี้

(2.1) ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรทีเ่ ป็ น
ปั จจัย (Input) กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output)
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ ซึง่ ประเด็นในการ
พิจารณาแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี้






ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นย่อย
อาทิ การผลิต ผลผลิตโดยใช้คา่ ใช้จา่ ยน้อยกว่าแผนทีก่ าํ หนด หรือ
ผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนทีก่ าํ หนด การรายงาน
และการปรับปรุงการดําเนินงาน เป็ นต้น
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประกอบด้วยประเด็น
ย่อย อาทิ การมีทางเลือกอื่นๆ ในการดําเนินงาน การปรับปรุงวิธกี าร
ทํางานทีม่ อี ยู่ การใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งจักรแทนคน ความพยายาม
อย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนปั จจัยการผลิต เป็ นต้น
ระบบการจัดการและการปฏิบตั ิ งาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ
การจัด ทําแผนกลยุท ธ์ แผนปฏิบ ตั ิการ การจัด สรรงบประมาณและ
ทรัพ ยากร ระบบและกระบวนการในการทํ า งาน การดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบและควบคุม เป็ นต้น
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สิง่ แวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ การเห็น
ความสําคัญของประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นลูกค้าและการบริการ การมี
ความเชื่อถือได้ การมีระบบให้กําลังใจและประกาศความดีความชอบ
การปฏิบตั งิ านในแนวทางทีม่ าจากความเห็นชอบร่วมกัน เป็ นต้น

(2.2) การประหยัด หมายถึง การได้รบั ทรัพ ยากรในปริม าณและคุ ณ ภาพที่
เหมาะสมด้ว ยต้น ทุ น ที่ต่ํ าสุด ซึ่งประเด็น ในการประเมิน อาทิ การลด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําปั จจัยการผลิต เป็ น
ต้น
ตัวอย่างตัวชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็น การประเมิ น ผล
1. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ตัว อย่า งตัว ชี้ว ดั



2. การประหยัด

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหรือค่าใช้จา่ ยต่อหน่วยผลผลิต
สัดส่วนจํานวนผลผลิตต่อปั จจัยนําเข้า เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อ
เครือ่ งจักร



ความก้าวหน้าในการดําเนินงานเทียบกับแผน



สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาทีก่ าํ หนด



ขัน้ ตอนและระยะเวลาทีล่ ดลง



สัดส่วนงบประมาณทีส่ ามารถประหยัดได้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ



สัดส่วนงบประมาณทีใ่ ช้จดั หาปั จจัยการผลิต เกีย่ วกับแผนทีก่ าํ หนดไว้

(3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบตั ภิ ารกิจ ทัง้ ทีค่ าดหมายหรือตัง้ ใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทัง้ ที่เ กิด ขึน้ ระหว่า งและภายหลัง การปฏิบ ตั ิภ ารกิจ ที่อ าจกระทบต่อ การ
พฒ
ั นาในมิต ิอื่น หรือ การปฏิ บ ัติ ภ ารกิจ ของหน่ ว ยงานอื่น หรือ ประชาชนทั ง้ ที เ่ ป็ น
กลุ่ม เป้ าหมายและกลุ่ม อื่น ทัง้ ในและนอกพื้น ที่ การวิเ คราะห์ผ ลกระทบที่เ กิด ขึน้ จาก
การดํ า เนิน งานตามภารกิจ ภาครัฐ ครอบคลุม ถึง ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม
รวมทัง้ ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิตทิ ส่ี ามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน นอกจากนี้ ย งั ต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ
ด้วย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(3.1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบทีป่ ระชาชนได้รบั จากการดําเนินงานตาม
ภารกิจภาครัฐ ทีเ่ ป็ นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น การมีงานทําและการเพิม่ รายได้
ให้ประชาชน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ประชาชน หรือผลกระทบทางลบ
เช่น การสูญเสียอาชีพ/ทรัพย์สนิ การเจ็บป่ วยจากมลภาวะทีเ่ กิดจากการดําเนินภารกิจ
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(3.2) ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แก่สงั คมจากการดําเนินงานตามภารกิจ
ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับโครงสร้างทางสังคม วิถีชวี ติ อาชีพ
วัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญา ชุมชน และการสร้างความเป็ นธรรมให้สงั คม
(3.3) ผลกระทบทางสิ ง่ แวดล้อม ได้แก่ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการดําเนินงาน
ตามภารกิจภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และ
ด้านภูมสิ ถาปั ตย์
(3.4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ ได้แก่ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การสร้างความเป็ นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับราคาสินค้า ดุลบัญชี
เดินสะพัด ดุลการคลัง การก่อหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได้

(3.5) ผลกระทบด้านอืน่ ๆ เช่น ด้านการเมือง และความมันคงของประเทศ
่
การเชื่อมโยงผลผลิตจากการใช้จา่ ยงบประมาณของกรมทีว่ เิ คราะห์ไปยังยุทธศาสตร์ของกระทรวง
และยุทธศาสตร์จะต้องชัดเจน มิฉะนัน้ อาจจะนําเอาผลกระทบอันเกิดจากอิทธิพลของผลผลิตของกรมอื่น
มาเป็ นผลงานของกรมทีว่ เิ คราะห์ได้ (ต้องสือ่ ให้ผอู้ ่านเข้าใจได้วา่ ผลผลิตของกรมทีว่ เิ คราะห์เป็ นส่วนสําคัญ
ส่วนหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบนัน้ )

2.4

ความเชื่อ มโยงระหว่า งการประเมิ น ความคุ้ม ค่าฯ
กับ การประเมิ น การปฏิบ ตั ิ ร าชการตามคํารับ รองการปฏิบ ตั ิ ร าชการ
ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
ได้กาํ หนดเรื่องการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของ
รัฐ โดยมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
(1) การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ (มาตรา 45-49) ยึดเป้ าประสงค์และยุทธศาสตร์ ของ
หน่ วยงานเป็ นกรอบในการประเมิน โดยมีขอบเขตครอบคลุ มการประเมินผลสําเร็จตาม
เป้ าหมายในระดับผลผลิ ต ทัง้ นี้ การประเมินผลการปฏิ บัติราชการเน้ นใน 4 มิติ คือ
ประสิทธิผล ประสิทธิภ าพ คุ ณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ตามหลักการ
ประเมิ นผลแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard) การประเมิ นผลในส่ ว นนี้ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการ
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ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการกับการประเมินความคุม้ ค่าฯ
ประเมิน ความคุ้ม ค่า

กลุ่ม ภารกิ จ 2
สํานัก งานปล ดั
กระทรวงฯ
สํานัก งาน ก.

เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต
เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต
เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต
เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์

ผลผลิต

ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผ ล คุณ ภาพ การพัฒ นาองค์ก ร
(Balanced Scorecard)

กลุ่ม ภารกิ จ 1

ประเมิ น ความเหมาะสมของ งาน/โครงการ
ก่อ นดํา เนิ น การ

การจัด ทําคํา รับ รองฯ (กพร)
ผลลัพธ์
•ต้นทุนต่อหน่วย
•Cost-effectiveness
ผลลัพธ์ •ผลประโยชน์ของภารกิจ
-อัตราส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย
-NPV
ผลลัพธ์ -IRR
-ผลกระทบอื่น ๆ ทีป่ ระเมิน
เป็ นมูลค่าไม่ได้ ระ

ผลลัพธ์

การประเมิ น ความคุ้ม ค่า :ดําเนินการทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ภิ ารกิจ โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ประสิทธิผผลและประสิทธิภาพ
ตามคํารับรองฯ ((กพร.) บวกกับตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์/ผลกระทบและตัวชีว้ ดั เพิม่ เติม

(2) การประเมิ นความคุ้มค่ า (มาตรา 22) เป็ นการประเมินในระดับผลกระทบและผลลัพธ์
ซึง่ เชื่อมโยงต่อยอดจากการประเมินการปฏิบตั ริ าชการ การประเมินความคุม้ ค่าฯ จะดําเนินการ
ทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ิภารกิจของหน่ วยงาน โดยการประเมินก่อน เน้ นการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ รวมถึงผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ขณะที่ การประเมินภายหลังเป็ นการ
ประเมินว่าผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ตรงตามทีว่ เิ คราะห์ไว้หรือไม่ รวมทัง้ มีผลกระทบอื่นใดทีไ่ ม่ได้
ตัง้ ใจเกิดขึน้ บ้าง ทัง้ ในเชิงบวกและลบ การประเมินผลในส่วนนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณร่วมกันกําหนดกรอบแนว
ทางการประเมิน

2.5

ความแตกต่า งของการประเมิ น ความคุ้ม ค่ากับ การประเมิ น ความคุ้ม ทุน

การประเมินความคุม้ ค่าตามคู่มอื เล่มนี้ ยึดถือวิธกี ารประเมินความคุม้ ค่าตามหลักสากลว่าด้วย
การประเมิน Value-For-Money (VFM) ทีเ่ น้น “ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ”
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อกี ด้วย
“การประเมินความคุม้ ค่า” มีความแตกต่างจาก “การประเมินความคุม้ ทุน” ในประเด็นทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. ประเภทของภารกิจทีว่ ดั ผล เนื่องจากภารกิจของรัฐมีความหลากหลายทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
่ ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการบริหารทัวไปของรั
่
ฐ การวัดผลในแต่ละ
สังคม ด้านความมันคง
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ประเภทจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะการวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบทีต่ มี ลู ค่าเป็ นเงิน
มักจะทําได้เพียงภารกิจด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ ซึง่ นําไปใช้ให้คาํ ตอบ “ความคุม้ ทุน” ระหว่าง
ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นเงินต่อเงินได้ ในขณะทีก่ ารวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบ
ด้านสังคม ด้านความมันคง
่ และด้านสิง่ แวดล้อมมักจะตีมลู ค่าเป็ นเงินไม่ได้ และถ้าต้องการจะ
ตีมลู ค่าเป็ นเงินก็อาจจะไม่ครอบคลุมผลตอบแทนในทุกประเด็นทัง้ ผลกระทบเชิงบวก (Positive
Impact) และผลกระทบเชิงลบ (Negative Impact) ซึง่ นําไปใช้พจิ ารณาระหว่างผลตอบแทนที่
ไม่ใช่เชิงเศรษฐศาสตร์ (Non-economic Value) กับค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นเงิน เพือ่ วัด “ความคุม้ ค่า”
2. คุณสมบัตขิ องภารกิจทีว่ ดั ผล เนื่องจากภารกิจของรัฐเป็ นการกระทําทีต่ ่อเนื่องเป็ นกิจวัตร
(Routine Work) เป็ นส่วนใหญ่ และมีเพียงบางภารกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโครงการ (Project) ซึง่
การวัดผลตอบแทนของโครงการจะต้องกําหนดอายุการดําเนินงานของโครงการเพือ่ คํานวณ
“ความคุม้ ทุน” เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน ท่าเรือ เขือ่ น เป็ นต้น)
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในขณะทีภ่ ารกิจของรัฐทีต่ อ้ งดําเนินงานเป็ นกิจวัตร (Routine
Work) ไม่เป็ นโครงการทีก่ าํ หนดอายุการดําเนินงานของโครงการได้ เช่น การลงทุนด้าน
การศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน การให้บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ การอนุรกั ษ์
วัฒนธรรม การพัฒนาสังคมและสถาบันครอบครัว การอํานวยความยุตธิ รรม และการป้ องกัน
และรักษาความมันคงของชาติ
่
เป็ นต้น
3. ระดับของการวัดผล เนื่องจากกิจกรรมในภารกิจของรัฐมีหลายลักษณะ เช่น การผลิตสินค้า
การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล การให้สวัสดิการสงเคราะห์ การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ซึง่ ให้ความสําคัญกับการวัดในระดับประสิทธิภาพในมิตทิ แ่ี ตกต่างกันในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา และเชิงต้นทุน โดยต้นทุนต่อหน่วยยังคงเป็ นมิตทิ ส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ยกเว้นกิจกรรมบาง
ลักษณะทีใ่ ห้ความสําคัญกับความเร็วในการให้บริการ (นาทีต่อราย) มากกว่าต้นทุน และ
กิจกรรมบางลักษณะวัดทีค่ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน (มาตรฐานขัน้ ตํ่าในการให้บริการ) มากกว่า
ต้นทุน ส่วนการวัดในระดับประสิทธิผลมีทงั ้ ทีว่ ดั ได้ในเชิงปริมาณเป็ นหลักซึง่ ส่วนหนึ่งนํามาตี
ค่าเป็ นเงินได้และอีกส่วนหนึ่งนํามาตีคา่ เป็ นเงินไม่ได้ และมีหลายกรณีทต่ี อ้ งวัดเชิงคุณภาพ
เป็ นหลักซึง่ นํามาตีคา่ เป็ นเงินไม่ได้
ดังนัน้ “การประเมินความคุม้ ค่า” จึงมีความหลากหลายในการพิจารณาซึง่ แตกต่างจาก “การประเมิน
ความคุม้ ทุน” ซึง่ ใช้เหมาะกับกรณีการลงทุนทางเศรษฐกิจ
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3
3.1

ขอบเขตและตัวชี้ วัดในการประเมินความคุ้มค่ าฯ

ขอบเขตการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
การประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจ เกิดขึน้ ใน 3 ขัน้ ตอน ของการดําเนินงาน คือ ก่อนการ
ดําเนินงาน ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนการวางแผนการทํางาน ระหว่างการดําเนินงาน และเสร็จสิน้ การ
ดําเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิ ์และคุม้ ค่าหรือไม่ เพียงใด เพือ่ เป็ นบทเรียนต่อไป โดยมีขอบเขต ดังนี้
(1) หน่ วยของการประเมิ น การประเมินความคุม้ ค่าเป็ นการประเมินการปฏิบตั ภิ ารกิจในหน่วยงาน
ระดับกรม อย่างไรก็ตาม หลักการในการประเมินสามารถประยุกต์ได้ ทัง้ ในระดับกรม กลุ่ม
ภารกิจ หรือกระทรวง
(2) ภารกิ จ ที่ต ้อ งประเมิ น ให้ความสําคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน
โดยหน่วยงานต้องเป็ นผูก้ าํ หนดด้วยตนเองว่า ภารกิจหลักและผลผลิตหลักของหน่วยงานคือ
อะไร ซึง่ ภารกิจหลักและผลผลิตหลัก ตามกรอบที่ สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
กําหนด มีความหมายดังนี้


ภารกิจ หลักหรื องานหลัก : เป็ นภารกิ จที่ ส่ วนราชการ (กรม) ต้ อ งดําเนิ น การให้ บรรลุ
วิสั ยทัศน์ เนื่ องจากเป็ นอํานาจหน้ าที่ที่ไ ด้ รับมอบหมายให้ ดาํ เนิ นการตามที่กาํ หนดไว้ ใ น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ นอกจากนีภ้ ารกิ จหลัก รวมถึ งภารกิ จอื่ นที่หน่ วยงาน
เหนื อขึน้ ไปมอบหมายให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมอย่ างต่ อเนื่องเกินกว่ า 3 ปี ในการผลักดันให้ เกิดการ
ปฏิ บั ติภารกิ จ หน่ วยงานต้ อ งมีก ารจั ดทํายุท ธศาสตร์ และแผนงานหรื อ แผนปฏิ บัติก าร
รองรั บ อย่ างชั ดเจน ทั้ งนี ้ ภารกิ จของส่ วนราชการสามารถแบ่ งอย่ างกว้ างๆ ได้ เป็ น 2
ลักษณะ คือ






การให้ บริ การสาธารณะ ซึ่ งประชาชนเป็ นผู้ไ ด้ รับประโยชน์ โ ดยตรง อาทิ บริ การทําบัตร
ประชาชน การศึกษาและการฝึ กอบรมอาชีพ บริ การในกระบวนการยุติธรรม เป็ นต้ น
บริ การด้ านการพัฒ นาและความมั่นคง โดยประชาชนเป็ นผู้ไ ด้ รับประโยชน์ โ ดยอ้ อม
เช่ น การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณรายจ่ ายประจําปี การป้ องกันประเทศ
เป็ นต้ น

ผลผลิ ต หลัก : หมายความถึง ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของหน่ วยงาน
ทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานหรือโครงการ ผลผลิตดังกล่าวเป็ นการให้บริการทีด่ าํ เนินงานโดย
หน่ วยงานของรัฐ ทัง้ ในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วตั ถุสงิ่ ของและ
หรือสิง่ ก่อสร้าง เพื่อนํ าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกหน่ วยงานนัน้
นอกจากนี้ ผลผลิตดังกล่าวต้องสอดคล้องตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกอบ พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม หรือทีก่ ําหนด
ขึน้ ใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
10



โครงการสํา คัญ เพือ่ ผลัก ดัน ภารกิ จ การปฏิบตั ิภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล
สําเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ในหลายหน่ วยงานต้องอาศัย
การดําเนินโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ภิ ารกิจ ดังนัน้
การประเมิน ความคุ้ ม ค่ า การปฏิ บ ัติ ภ ารกิจ ที่ มีล ัก ษณะเป็ นการดํ า เนิ น โครงการ
จําเป็ นต้องประเมินความคุม้ ค่าของโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผล
ประสิท ธิภาพ และผลกระทบ ของโครงการนัน้ ๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึงประสิทธิผล
ประสิท ธิภ าพ และผลกระทบของการปฏิ บ ัติ ภ ารกิจ ตลอดจนการตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพือ่ เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงให้โครงการดังกล่าวให้มคี วามคุม้ ค่ามากยิง่ ขึน้ หรือยุบเลิกโครงการทีไ่ ม่มี
ความคุม้ ค่าหรือไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ของส่วนราชการนัน้

โครงการทีส่ ว่ นราชการต้องนํามาประเมินความคุม้ ค่า จะต้องเป็ นโครงการทีม่ คี วามสําคัญ เป็ น
เงือ่ นไขความสําเร็จของการปฏิบตั ภิ ารกิจ การดําเนินโครงการส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือ
เป้ าหมายของภารกิจหรือยุทธศาสตร์ หรือเป็ นโครงการทีม่ วี งเงินลงทุนสูงหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนสูง

3.2

ตัวชี้วดั ในการประเมินความคุ้มค่า
เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานมีความแตกต่างกัน โดยบางภารกิจไม่สามารถประเมินผลประโยชน์
เป็ นตัวเลขได้ชดั เจน บางภารกิจมีลกั ษณะเป็ นการดําเนินโครงการ ดังนัน้ จึงกําหนดตัวชี้วดั ในการ
ประเมินความคุม้ ค่าในแต่ละมิตดิ งั นี้
(1) ตัวชี้วดั หลัก ที่ทุกหน่ วยงาน ถึงแม้ภารกิจจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน สามารถใช้ร่วมกันได้
โดยแต่ละมิตมิ ตี วั ชีว้ ดั ดังนี้
(1.1) การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ

 ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย : ประเมิ นต้ นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริง ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง

กรมบัญชีกลาง โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนทีป่ ระมาณการไว้ในขัน้ ตอนวางแผน
ว่าสูงหรือตํ่ากว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด

 สัด ส่ว นผลผลิ ต ต่อ ทรัพยากร : ประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต
แต่ละชนิด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานโดยรวม ซึง่ จะช่วยให้กาํ หนดแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

 สัด ส่ ว นค่า ใช้ จ ่า ยจริ ง ต่ อ ค่ า ใช้ จ ่า ยตามแผน : เป็ นการวิเคราะห์ถึงความ

ประหยัดในการทํางานตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการจัดหาปั จจัยการผลิตและระหว่างการ
ดําเนินงาน เพื่อดูว่าการดําเนินงานมีรายจ่ายเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจากการประมาณ
การไว้เพียงใด และเพราะเหตุใด ซึ่งจะเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเปลีย่ นแปลงของ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตัวชีว้ ดั นี้เหมาะกับหน่วยงานทีท่ ําหน้าทีส่ ง่ ผ่านเงิน
งบประมาณให้กบั หน่วยงานอื่นเพือ่ ให้เกิดการดําเนินงานตามแผน
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 สัด ส่ว นเวลาทีใ่ ช้จ ริ งในการให้บริ การเปรีย บเทียบกับ ระยะเวลาทีก่ าํ หนด :

เป็ นการวิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการทํางานอันเกิดจากการลดขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีการจัดทํามาตรฐานเวลาการให้บริการไว้ เพื่อ
เปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ

 คุณ ภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดตามคู่ม ือ การประกัน คุณ ภาพและควบคุม

คุ ณ ภาพ: เป็ นการวิเคราะห์ ถึ งคุ ณภาพในการให้ บ ริการ โดยมี การจัดทํ า
มาตรฐานคู่มอื การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทีห่ น่ วยงานหรือกระทรวง
กําหนด เพือ่ เปรียบเทียบถึงความมีคุณภาพ

 ปริ ม าณ ผล ผลิ ต ที ท่ ํ า ได้ จ ริ ง เปรี ย บเที ย บกับ แ ผน : เป็ นการวิเคราะห์ ถึง

ความก้ าวหน้ าในการดํ าเนิ นการนํ าส่ งผลผลิต เพื่อเปรียบเทียบถึงความมี
ประสิทธิภาพ

 ความพึงพอใจของผู้รบั บริ การต่ อกระบวนการให้ บริ การ: เป็ นการประเมิน
ของผู้รบั บริการต่ อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่ วยงานผู้ให้บริการจะเป็ นผู้กําหนดกลุ่ ม
ผู้รบั บริการ เช่ น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และประเมินตาม
ประเด็ นที่ ต้องการทราบ เพื่ อนํ าผลการประเมิ นมาใช้ เป็ นข้ อมู ลปรับ ปรุ ง
กระบวนการให้บริการ

(1.2) การประเมิ นประสิ ทธิ ผล

 Benefit – Cost Ratio: พิจารณาว่าผลการปฏิบตั ิภารกิจสามารถคิดเป็ นมูลค่า
ทางการเงินได้เท่าไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย

 Cost – Effectiveness: พิ จารณาว่ าผลการปฏิ บั ติภ ารกิ จสามารถคิ ดเป็ น
ผลประโยชน์เชิงสังคมได้อย่างไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย

 ระดับ ความสําเร็จ ในการบรรลุว ตั ถุป ระสงค์/เป้ าหมาย: พิจารณาว่าผลการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายหลักได้เพียงใด เพราะเหตุใด

 ระดับ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริ ก ารทีม่ ีต ่อ ผลประโยชน์ จ ากการใช้บ ริ ก าร:

เป็ นการประเมินของผูร้ บั บริการต่อผูใ้ ห้บริการ ซึ่งหน่ วยงานผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผู้
กํ าหนดกลุ่ มผู้รบั บริการ เช่ น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และ
ประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพื่อนํ าผลการประเมินมาใช้เป็ นข้อมูล
ปรับปรุงการดําเนินงาน
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ตารางที่ 1 ประเด็น การประเมิ น และตัว ชี้ว ดั ในแต่ล ะมิ ติ

มิ ติและประเด็น
การประเมิ นความคุ้มค่า

ภารกิ จ

บริ ก ารสาธารณะ ซึง่ ประชาชนเป็ นผู้ ประสิ ทธิ ภาพ
ได้รบั ประโยชน์ (ผูร้ บั บริการ) โดยตรง
อาทิ บริการทําบัตรประชาชน/ใบขับขี่  ประสิทธิภาพการปฏิบตั ภิ ารกิจ
การฝึกอาชีพ บริการรักษาพยาบาล
การบริการในกระบวนการยุตธิ รรม
เป็ นต้น
 บริ การด้านการพัฒ นาและความมันคง
่
ซึง่ ประชาชนเป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดย  การประหยัด
อ้อม อาทิ การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การ
ป้ องกันประเทศ เป็ นต้น
ประสิ ทธิ ผล
 การบรรลุวต
ั ถุประสงค์/เป้ าหมาย
 ความพึงพอใจ


ผลกระทบ 3/
 ผลกระทบทีม
่ ตี อ่ ประชาชน

ภารกิจที่เป็ นโครงการ หากภารกิจทั้ง
2 ประเภท มีการดําเนินงานใน
ลักษณะโครงการ

ตัวชี้วดั หลัก

ตัวชี้วดั เพิม่ เติม

1. ต้นทุนต่อหน่วย 2/
2. สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร เช่น ผลผลิตต่อคน ผลผลิตต่อเวลา
ทํางาน
3. คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดตามคูม่ อื การประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ
4. ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
5. ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อกระบวนการให้บริการ
6. สัดส่วนค่าใช้จา่ ยทีใช้จริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน
7. สัดส่วนเวลาทีใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที
กําหนด
1. ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย
2.
ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ของผูร้ บั บริการหรือผูใ้ ช้
ประโยชน์

ประสิทธิผลของค่าใช้จา่ ย (Cost Effectiveness)
Benefit–Cost Ratio

เช่น พฤติกรรมการดําเนินชีวติ เปลีย่ นไป สุขภาพอนามัยดีขน้ึ
รายได้ครัวเรือนดีขน้ึ
เช่น รายได้ประชาชาติเพิม่ ขึน้ มูลค่าส่งออกเพิม่ ขึน้
เช่น โครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน เปลีย่ นไป
เช่น มลภาวะเปลีย่ นแปลงดีขน้ึ หรือเลวลง
เช่น ผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ออกมาใช้สทิ ธิเพิม่ ขึน้

ผลกระทบทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจ
 ผลกระทบทางสังคม
 ผลกระทบทีม
่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
 การประเมินผลกระทบต่อ
การเมือง
ความสํ าเร็จของการดําเนินงานจากการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ใช้ จ่ายงบประมาณ 4/
ประเมินครบทุกมิติท้ งั ประสิ ทธิภาพ
ใช้ตวั ชีว้ ดั หลักข้างต้นทัง้ หมด
ประสิ ทธิผลและผลกระทบ




ตัวชี้วดั 1/

Benefit-cost Ratio5/ หากวิเคราะห์ไม่ได้
ให้ระบุกลุม่ เป้ าหมายและขนาดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ เช่น จํานวนคน จํานวนพืน้ ที่

หมายเหตุ : 1/ การเลือกใช้ตวั ชีว้ ดั ข้างต้นต้องคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะผลผลิตหลักของแต่ละหน่วยงาน ดังนัน้ บางหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ตวั ชีว้ ดั ได้อย่างครบถ้วน
ทัง้ ตัวชีว้ ดั หลักและตัวชีว้ ดั เพิม่ เติม ขณะทีบ่ างหน่วยงานอาจใช้เฉพาะตัวชีว้ ดั หลักเท่านัน้
2/ จัดทําต้นทุนต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
3/ หน่วยงานดําเนินการศึกษาเพือ่ ประเมินผลกระทบภายหลังเสร็จสิน้ การดําเนินงาน
4/ ใช้ผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ของ
สํานักงบประมาณ
5/ เพือ่ เปรียบเทียบผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ภิ ารกิจกับค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ภิ ารกิจ หากผลประโยชน์มมี ากกว่าค่าใช้จา่ ยแสดง
ว่าการปฏิบตั ภิ ารกิจมีความคุม้ ค่า
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(1.3) การประเมิ นผลกระทบ
หน่วยงานจะต้องประเมินผลกระทบต่อประชาชนภายหลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั ภิ ารกิจ
โดยกําหนดตัวชีว้ ดั ให้ชดั เจน และถ้าการปฏิบตั ภิ ารกิจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ต่อ
สังคม หรือต่อสิง่ แวดล้อม ก็ให้กาํ หนดตัวชีว้ ดั และทําการประเมินผลด้วย
งบประมาณ

(1.4) การวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ นงานจากการใช้ จ่ า ย
หน่ วยงานจะต้องนํ าผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณของสํานักงบประมาณ และผ่านการรับรองจากสํานักงบประมาณ
แ
ล้
ว
มาประกอบการอธิบายความคุม้ ค่าของการปฏิบตั ภิ ารกิจด้วย

(2) ตัวชี้วดั เสริ ม ในกรณีทภ่ี ารกิจของหน่วยงานไม่สามารถประเมินผลประโยชน์เป็ นตัวเลข
ชัดเจน หรือเป็ นภารกิจทีจ่ ดั ทําเป็ นโครงการ หน่วยงานควรจัดทําตัวชีว้ ดั เสริม ดังนี้

 Cost – Effectiveness: เป็ นตัวชีว้ ดั เสริมสําหรับภารกิจที่ไม่สามารถประเมินผล

ประโยชน์เป็ นตัวเลขได้ชดั เจน ซึ่งเมื่อได้รบั รายงานผลการประเมินประสิทธิผลต่อ
ค่าใช้จ่ายของหน่ วยงาน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควร
วิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาว่า
ภารกิจใดควรให้หน่วยงานใดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ จึงจะได้ผลคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ

 Benefit-Cost Ratio: ในกรณี ท่ีภ ารกิจของหน่ วยงานเป็ นการดําเนิ นโครงการ

โครงการดังกล่าวนอกจากจะต้องประเมินโดยใช้ตวั ชี้วดั หลักในมิติประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล และผลกระทบแล้ว หน่ วยงานต้องประเมินผลประโยชน์ ต่อค่าใช้จ่าย
(B/C Ratio) เป็ นตัวชี้วดั เสริมร่วมด้วย แต่ ถ้าโครงการนั น้ ๆ เป็ นโครงการที่ไม่
สามารถคํานวณผลประโยชน์หรือผลเสียเป็ นมูลค่าได้ (คํานวณ B/C Ratioไม่ได้) ให้
ระบุกลุ่มเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและขนาดของผลกระทบ เช่น จํานวนประชาชน
จํานวนพืน้ ที่ เป็ นต้น ให้ชดั เจน

4

องค์ ประกอบรายงาน ขั้นตอน และกลไกการประเมินความคุ้มค่ าฯ

4.1

องค์ประกอบของรายงานการประเมินความคุ้มค่า ฯ รายงานประเมินความคุม้ ค่าฯ

ประกอบด้วยสาระสําคัญอย่างน้อย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบือ้ งต้น ระบุชื่อหน่ วยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ เป้ าหมาย
ผลผลิต ตามแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงาน (สอดคล้องกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการฯ และการจัดทํ าคํ าของงบประมาณ) ผลผลิตที่จะประเมินความคุ้มค่ าฯ
หน่วยงานภายในและเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงทีร่ บั ผิดชอบภารกิจ/ผลผลิตนัน้ ๆ
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ส่วนที่ 2 : กรอบและผลการประเมิ นความคุ้มค่าฯ
2.1 กรอบการประเมิ นความคุ้มค่ า กําหนดขอบเขตงาน/โครงการที่จะประเมิน
ความคุม้ ค่าฯ สถานะของงาน/โครงการ รายละเอียดการประเมินความเหมาะสม
ก่อนดําเนินงาน/โครงการ (ต้นทุนผลผลิตต่อหน่ วย ประสิทธิผลการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit/Cost Ratio)) ตัวชีว้ ดั ใน
มิตปิ ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ รวมทัง้ ผลการประเมินการจัดการ
งบประมาณด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงบประมาณ
2.2 ผลการประเมิ นความคุ้มค่าการปฏิ บตั ิ ภารกิ จ ตามงาน/โครงการทีก่ ําหนดไว้
ในแผนปฏิ บั ติการ และเอกสารคํ าของบประมาณ ตามกรอบแนวทาง
หลักเกณฑ์ และตัวชีว้ ดั การประเมินความคุม้ ค่า พร้อมทัง้ คําอธิบายผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการประเมินทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการรายงานผลการ
ประเมินในภาพรวม
ส่วนที่ 3 : ข้ อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒ นา ประสิทธิภ าพในการบริหารจัดการ
ภารกิจในระยะต่อไป พร้อมทัง้ ข้อคิดเห็นต่างๆของกระทรวง

4.2

ขัน้ ตอนการประเมินความคุ้มค่าฯ
ดังกล่าวมาข้างต้น การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบตั ิภ ารกิจของรัฐ เป็ นการประเมินการ
ทํ างานทัง้ 3 ขัน้ ตอน คือ ก่ อ นการดําเนิ น งาน ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนการวางแผนการทํ างาน/การ
กํ าหนดโครงการ เพื่อให้เกิดการคํานึ งถึงผลได้ผลเสียด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ การ
ประเมินระหว่างการดําเนินงาน เพื่อดูว่าการทํางานมีประสิทธิภาพเพียงใดและมีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการทํางานให้เป็ นตามแผนที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
และการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิ ์และคุม้ ค่าหรือไม่ เพียงใด เพื่อ
เป็ นบทเรียนในการทํางานต่อไป ซึ่งมีปฏิทนิ การดําเนินงานในแต่ละขัน้ ตอนและกิจกรรม ดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปฏิทนิ การประเมินความคุ้มค่าฯ 1/
ช่วงระยะเวลา

ตุลาคม

ขัน้ ตอน/กิ จ กรรม

การตั้งกลไกภายใน หน่วยงานตั้งคณะทํางานประเมินความคุม้ ค่าฯ

ตุลาคม– ธันวาคม การเตรียมการเพื่อประเมินความคุ้มค่ าฯ คณะทํางานประเมินความคุม้ ค่าฯ ของหน่วยงาน
 ศึกษาทําความเข้าใจแนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขตและตัวชี้วดั ตลอดจนขั้นตอนใน

การประเมินความคุม้ ค่า ตามเอกสารแนวทางการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ิภารกิจ
ของรัฐ
 ทบทวนแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบต
ั ิการของหน่วยงาน
(ขั้นตอน/กิจกรรมในส่ วนนี้ จะดําเนินการเฉพาะในปี แรกที่เริ่ มดําเนินการประเมินความคุม้ ค่าฯ)

1

ปฏิทนิ การประเมินความคุม้ ค่าสามารถปรับให้สอดคล้องกับปฏิทนิ งบประมาณ
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ช่วงระยะเวลา

ขัน้ ตอน/กิ จ กรรม

ตุลาคม– ธันวาคม การจัด ทํา แผนการประเมิ น ความคุ้ม ค่า ฯ โดยใช้แบบฟอร์มกรอบและแผนการ
ประเมินความคุม้ ค่าฯ (ภาคผนวก 1)
 ระบุภารกิจของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ งาน โครงการเพื่อผลักดันภารกิจ โดยแยกงาน/
โครงการเริ่ มดําเนินการใหม่ และที่เป็ นการดําเนินงานต่อเนื่อง
 กําหนดกรอบและแผนการประเมินความคุม
้ ค่าฯ
ของหน่วยงาน2/โดยจัดทํา
รายละเอียดว่า การประเมินความคุม้ ค่าฯ ของหน่วยงานครอบคลุมงาน/โครงการส่ วน
ใดบ้าง พร้อมทั้ง
 กําหนดตัวชี้ วด
ั ความสําเร็ จระดับยุทธศาสตร์และระดับโครงการ
(ตัวชี้วดั
3/
ประสิ ทธิผล) ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิภารกิจ
 กรณี ที่เป็ นงาน/โครงการใหม่ หน่ วยงานกําหนดผลลัพธ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์
ผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Cost-benefit analysis) Cost-Effectiveness อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return: IRR) และ Net Present
Value
 กําหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผร
ู ้ ับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าและ
จัดเก็บข้อมูลตามกรอบตัวชี้วดั ที่กาํ หนด
 เสนอกรอบและแผนการประเมินความคุม
้ ค่าฯ ต่อผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ก่อนที่จะ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
พฤษภาคม
เมษายน
พฤษภาคม

2
3

การติดตามความก้าวหน้ าระหว่ างดําเนินการ คณะทํางานประเมินความคุม้ ค่าฯ
 ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ค่าใช้จา่ ย
เปรียบเทียบกับแผนงาน/แผนปฏิบตั กิ าร ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
พร้อมทัง้ ประเมินว่าสมควรดําเนินการต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
 จัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ใช้แบบฟอร์มกรอบและแผนการประเมินความคุม้ ค่าฯ ตามภาคผนวก 1
ตัวชีว้ ดั ทัง้ สองมิตนิ ้ี หน่วยงานใช้ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของ ก.พ.ร. ด้วย
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ตารางที่ 2 ปฏิ ทินการประเมิ นความคุ้มค่าฯ (ต่อ)
ช่วงระยะเวลา

าคม-พฤศจิกายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน
ธันวาคม

ขัน้ ตอน/กิ จ กรรม

การประเมิ น ความคุ้ม ค่า การปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ เป็ นการประเมินในช่วงสิน้
ปี งบประมาณ ซึง่ แบ่งได้เป็ น 2 แนวทาง ตามสถานะของงาน/โครงการ
 งาน/โครงการดําเนิ น การแล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ คณะทํางานดําเนินการ
 ประเมินผลสําเร็จการปฏิบต
ั ภิ ารกิจในมิตปิ ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล วิเคราะห์
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย โดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั
ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในกรอบและแผนการประเมินความคุม้ ค่าฯ นอกจากนี้ อาจ
ต้องประเมินผลกระทบหากมีการมอบหมาย 4/
งาน/โครงการที่ ต ้อ งดํา เนิ น การต่อ เนื่ อ ง คณะทํางานประเมินความคุม
้ ค่าฯ
ดําเนินการ
 ประเมินความก้าวหน้าการดําเนินงาน วิเคราะห์การเปลีย
่ นแปลงของตัวชีว้ ดั
ในมิตปิ ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ใน
กรอบและแผนการประเมินความคุม้ ค่าฯ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข พร้อมทัง้ ประเมินว่าสมควรดําเนินการต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
 จัดทํารายงานการประเมินความคุม
้ ค่าฯ ภายหลังการดําเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
การพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ความคุ้ม ค่า ฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พิจารณารายงานการ
ประเมินความคุม้ ค่าฯ ของหน่วยงาน จัดทําความเห็น และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
 สํานักงบประมาณพิจารณารายงานประเมินความคุม
้ ค่าฯ ของหน่วยงาน
ประกอบการจัดทํางบประมาณ

4.3 กลไกการประเมินความคุ้มค่า กลไกทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมินและรายงานผลการประเมิน
ความคุม้ ค่าฯ ประกอบด้วยกลไก 2 ระดับ
(1) กลไกระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึง่ ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2547 เป็ นกลไกใน
รูปคณะกรรมการระดับชาติท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่ งตัง้ เป็ นประธาน
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่ วยงานโดยตําแหน่ ง 6 ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สํานัก งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ปลั ดสํ านั ก นายกรัฐมนตรี อธิ บ ดี
กรมบัญชีกลาง หัวหน้าโครงการเปลีย่ นการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูร่ ะบบอิเลกทรอ
นิ กส์ และผู้ทรงคุ ณวุ ฒิด้านการบัญชี การตรวจสอบ การดํ าเนิ นงาน กฎหมาย การเงิน
4

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการจะเป็ นผูก้ าํ หนดว่าหน่วยงานใดต้องประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจาก
เงือ่ นไขความเหมาะสมตามช่วงเวลา และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
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เศรษฐศาสตร์ การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมหรือสถาปั ตยกรรม ไม่น้อยกว่า
5 ท่าน และไม่เกิน 7 ท่าน โดย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็ นกรรมการและ
เลขานุ การโดยตําแหน่งคณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) วางนโยบาย แนวทาง และกําหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบ และประเมินผลใน
ภาคราชการให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
(1.2) บูรณาการการทํางานของบรรดาหน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้อง


ให้ความเห็นชอบและประสานแผนการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานต่าง
ๆ



วิเคราะห์และระบุแผนงาน/โครงการที่มคี วามเสีย่ งสูง และมอบหมายให้
ไปดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผล

(1.3) ส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน ให้แต่ละส่วนราชการมีการวางระบบ การกํากับดูแลตนเอง
ทีด่ ี และให้ขอ้ เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
(1.4)

เป็ นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศกลางเกีย่ วกับการตรวจสอบ และประเมินผลภาค
ราชการ

(1.5) ประสานงานกับกลไกตรวจสอบภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.)
(2) กลไกระดับหน่ วยงาน โดยเป็ นการตัง้ คณะทํ างานหรือกลไกลักษณะอื่น ตามความ
เหมาะสมของหน่ วยงาน โดยมีกลุ่มงาน กพร. ของหน่ วยงาน เป็ นฝ่ ายเลขานุ การคณะทํางาน
และเป็ นแกนหลักรับผิดชอบการประสานผลักดันการประเมินความคุม้ ค่าฯ ภายในหน่วยงาน
ซึง่ รวมถึงการจัดทําและรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายด้วย

------------------------------------------------------
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่ นที่ 2
สว
วิธก
ี ารและแบบรายงานการประเมินความคุม
้ ค่า
คูม่ อื นี้กาํ หนดวิธกี ารในการประเมินความคุม้ ค่า โดยมีขนั ้ ตอนหลักดังนี้
1. การทบทวนผลผลิตของหน่วยงาน
2. การกําหนดตัวชีว้ ดั และการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
3. การกําหนดผลตอบแทนและค่าใช้จา่ ย
4. การสรุปผลการประเมินความคุม้ ค่า
5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินความคุม้ ค่า

1.

การทบทวนผลผลิ ต เพื่อ การประเมิ น ความคุ้ม ค่า ของหน่ ว ยงาน

การประเมินความคุม้ ค่าพิจารณาจากผลผลิตทีก่ าํ หนดไว้ตามทีป่ รากฏในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยทีผ่ ลผลิตทีจ่ ะประเมินความคุม้ ค่าจะต้องเป็ นภารกิจหลักของหน่วยงานซึง่ เป็ นเป้ าหมาย
การให้บริการของหน่วยงานทีแ่ สดงประสิทธิภาพในการให้บริการและประสิทธิผลจากการให้บริการอัน
เป็ นผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ดังนัน้ จึงต้องทบทวนผลผลิตโดยจําแนกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ผลผลิ ต ที่ต อบสนองผลล พั ธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หลัก โดยตรง ทีจ่ ะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”
และ “ประเมินประสิทธิภาพ” เช่น
(1) งานให้บริการทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ผรู้ บั บริการทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
ของหน่วยงาน (เช่น การบริการรักษาพยาบาล สาธารณภัย มาตรฐานบริการ
มาตรฐานสินค้า การอํานวยความยุตธิ รรม ผูส้ าํ เร็จการศึกษา การผลิตแพทย์และ
พยาบาล เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการค้ามนุษย์ การผลิตสินค้าเกษตรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา)
(2) งานให้คาํ ปรึกษาแนะนําทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ผรู้ บั บริการทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรงของหน่วยงาน (เช่น ผลงานให้บริการวิชาการ)
(3) งานกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมายทีห่ น่วยงานรับผิดชอบโดยตรง (เช่น การกํากับดูแล การบริหารจัดการ การควบคุม การป้ องกันและปราบปราม การคุม้ ครองสิทธิ)
(4) งานสนับสนุ นเครือข่ายพหุภาคีในการให้บริการแก่กลุม่ เป้ าหมายของหน่วยงาน
(เช่น การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการพึง่ ตนเอง เครือข่ายทีไ่ ด้รบั การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ)
(5) งานเผยแพร่การวิจยั และเผยแพร่สารสนเทศทีใ่ ห้ผลประโยชน์ดา้ นองค์ความรูแ้ ก่
กลุ่มเป้ าหมายในสังคม (เช่น ผลงานวิจยั ทีส่ ร้างองค์ความรู้ ผลงานเพือ่ ถ่ายทอด
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เทคโนโลยี งานวิจยั เพือ่ พัฒนา งานข้อมูลพืน้ ฐาน การบริการสารสนเทศ ผลงาน
การให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่ การศึกษาและวิจยั )
(6) งานฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้ าหมายในสังคม (เช่น การถ่ายทอดความรู้ การบริการความรู)้
(7) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของสํานักงานปลัดกระทรวงซึง่ วิเคราะห์นโยบายและ
แผนรวมของทุกส่วนราชการในกระทรวง (เช่น งานนโยบายและแผน)
(8) การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม (เช่น การอนุ รกั ษ์ การบริหารจัดการ ข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ)
(9) การทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (เช่น ผลงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม)
(10) งานให้บริการทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงต่อรัฐบาลทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงของ
หน่วยงาน (เช่น งานนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานคลัง การจัดเก็บภาษี)
(11) ความมันคงของรั
่
ฐ (เช่น การรักษาความมันคงแห่
่
งรัฐ การป้ องกันประเทศ)
2. ผลผลิ ต ที่ส นับ สนุน กลยุทธ์ที่ต อบสนองผลลัพธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หลัก ทีส่ ามารถปั นส่วน
ค่าใช้จา่ ยได้
(1) งานบริหารทัวไปของรั
่
ฐทีม่ ลี กั ษณะงานด้านวิจยั หรือวิชาการสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารภายในหน่วยงาน
(2) งานบริหารทัวไปของรั
่
ฐทีม่ ลี กั ษณะงานด้านการบริหารทัวไป
่ (เช่น งานอํานวยการ
และบริหารจัดการ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)
(3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในแต่ละส่วนราชการ ยกเว้นสํานักงานปลัดกระทรวง
ซึง่ วิเคราะห์นโยบายและแผนรวมของทุกส่วนราชการในกระทรวง
(4) งานระบบข้อมูลและสารสนเทศทีใ่ ห้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
(5) งานระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
(6) งานฝึ กอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (เช่น งานพัฒนาบุคลากร ผูไ้ ด้รบั ทุน
ตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)
3. ผลผลิ ต ที่ไม่เข้าข่ายในการประเมิ น ความคุ้ม ค่า ของหน่วยงานนี้
(1) โครงการทีห่ น่วยงานไม่ได้ทาํ หน้าทีด่ าํ เนินการ แต่ทาํ หน้าทีใ่ นฐานะช่วยส่งผ่านเงิน
อุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานอื่นๆ
(2) โครงการทีห่ น่วยงานไม่ได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วม แต่ทาํ หน้าที่
ในฐานะช่วยประสานงานให้กบั หน่วยงานอื่น (เช่น การประสานงานกับโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็ นทุน)
(3) งานประชุมกับองค์การระหว่างประเทศเกีย่ วกับพันธกรณีต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่ภารกิจหลัก
ของหน่วยงานทีส่ ามารถแสดงผลลัพธ์ได้
(4) โครงการใหม่ทอ่ี ยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมงานหรืออยูใ่ นขัน้ ตอนการก่อสร้าง ซึง่ จะ
สามารถประเมินความคุม้ ค่าได้ต่อเมือ่ เริม่ ให้บริการแล้ว (เช่น โครงการจัดตัง้ ศูนย์
โครงการจัดตัง้ สถาบัน)
(5) โครงการระยะยาวประเภท Mega Project ซึง่ มีรายงานการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการอยูแ่ ล้ว (Project Feasibility Study) ในลักษณะการประเมินความ
คุม้ ค่าก่อนจัดทําโครงการ (เช่น โครงการสนามบิน โครงการเขือ่ น โครงการท่าเรือ
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โครงการไฟฟ้ าพลังนํ้า โครงการทางด่วน โครงการทางหลวง โครงการรถไฟฟ้ า
โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดาวเทียม)
(6) งานกองทุน เงินชดเชย การชําระหนี้
ในการทบทวนผลผลิตเพือ่ การประเมินความคุม้ ค่าของหน่วยงาน เอกสารทีส่ าํ คัญได้แก่ แผนภูมิ
แสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ในเอกสารคําของบประมาณ โดยให้พจิ ารณาข้อความที่
สําคัญ ตามทีค่ มู่ อื การจัดทําคําของบประมาณกําหนดไว้ต่อไปนี้
1. เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
4. ผลผลิต
เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์
หมายถึง ผลสัมฤทธิ ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ทีร่ ฐั บาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและ
ประเทศ เป็ นผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของประเทศ
เป้ า หมายการให้บ ริ ก ารกระทรวง
หมายถึง ผลลัพธ์ทก่ี ระทรวงต้องการให้เกิดขึน้ จากการให้บริการระดับกระทรวง ทัง้ นี้จะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ซึง่ ผลลัพธ์ดงั กล่าวจะเกิดขึน้ ได้จากผลสําเร็จของ
ผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทัง้ นี้
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมหรือกําหนดขึน้ ใหม่ในระหว่างปี แล้วแต่กรณี
คุณลักษณะทีส่ าํ คัญของเป้ าหมายการให้บริการกระทรวงประกอบด้วย
(1) ต้องมีความสอดคล้องกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
(2) ต้องสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้
(3) เป็ นพันธะสัญญาของกระทรวงทีม่ ตี ่อประชาชน
(4) ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวาระของรัฐบาล
(5) ต้องสามารถวัดผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธ์ได้
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เป้ า หมายการให้บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน
หมายถึง ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการดําเนินงานหรือเพือ่ ดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามที่
กําหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึง่ จะนําไปสูค่ วามสําเร็จของเป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ทัง้ นี้ ต้องเป็ นผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการให้เกิดขึน้ จากพันธกิจและภารกิจทีห่ น่วยงานได้รบั มอบหมาย
จากกระทรวงหรือรัฐบาลซึง่ สอดคล้องเป้ าหมายการให้บริการกระทรวง (ในกรณีเป็ นหน่วยงานรูปแบบ
พิเศษ ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน) และเชื่อมโยงกับผลผลิต / โครงการทีห่ น่วยงานต้องจัดทํา
ผลผลิ ต
หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็ นผลผลิต (Product) หรือการ
ให้บริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหน่ วยงานของรัฐหรือการตอบคําถามว่าหน่ วยงานของรัฐจัดทํา
บริการอะไร (What) ในฐานะผูจ้ ดั หาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้
ซือ้ บริการ (Service Purchaser) ทัง้ ในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วตั ถุสงิ่ ของและ
หรือสิง่ ก่อสร้าง เพื่อนํ าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่ วยงานหรือประชาชน โดยมีตวั ชี้วดั
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทัง้ ค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่
กําหนดขึน้ ใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
คุณลักษณะทีส่ าํ คัญของผลผลิต ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เป็ นสิง่ ของหรือบริการของหน่วยงานของรัฐ
เป็ นรูปธรรมและรับรูไ้ ด้
เป็ นผลผลิตขัน้ สุดท้ายของหน่วยงาน
หน่วยงานสามารถควบคุมความสําเร็จได้
สามารถระบุหน่วยนับหรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
สามารถคิดต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยได้
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แผนภูมิแสดงโครงสร้ างงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์ก ารจัด สรร 10 ข้อ
ระดับชาติ

แผนงบประมาณ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้ าหมาย
แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ

------------

-- ---------------

ระดับ
กระทรวง
-----------ระดับ
หน่วยงาน

-------

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้ าหมาย
--

---------------

-----------------------------------

----------

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง

-------

-----------------------------------

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้ าหมาย

เป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้ าหมาย

ผลผลิต/โครงการ/กองทุนฯ

--------------

----------

-------------กลยุทธ์
หน่วยงาน

กิ จ กรรมรอง/
สนับ สนุน

งบรายจ่า ย
รายการ
งบประมาณ
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-----------------------

---

-----------------------

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

กิ จ กรรมหล กั
กิ จ กรรมย่อ ย

---

คํานิยามสํ าคัญของคําทีใ่ ช้ ในแผนภูมิแสดงโครงสร้ างงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดินและ
คณะรัฐมนตรี มีมติใ ห้ความเห็นชอบ
แผนงบประมาณ
หมายถึง แผนงบประมาณตาม “โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่สาํ นักงบประมาณจัดทําขึ้น โดย
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ หลักของแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน สําหรับใช้ใ นการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจของส่ านราชการบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ระดับชาติ อันเป็ นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการ
ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงบประมาณ” ดังกล่าวเป็ นรายการขออนุมตั ิการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
ต่อรัฐสภา ตามที่บญ
ั ญัติไ ว้ใ นร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
ตัวอย่าง : แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน 4 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน
ประเด็นยุทธศาสตร์ หลัก
แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ก. ระดับประเทศ
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
ข. ระดับชุมชน
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับชุมชน
ค. ระดับบุคคล
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับบุคคล
(*ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2549: งบประมาณรายจ่ายจําแนกตาม
โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์)
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรื อผลลัพธ์) ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็ นผลจาก
การดําเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของประเทศ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง กลยุทธ์หลักของแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 - 2551 และกลยุทธ์อื่นของรัฐ เพื่อบรรลุผล
สําเร็ จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ งกําหนดไว้ใ นยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
วิสัยทัศน์
หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้นื ฐานอยูบ่ นความเป็ นจริ งในปัจจุบนั
พันธกิจ
หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ไ ด้รับ
มอบหมายให้ดาํ เนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์
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เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง
หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริ การระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ซึ่ งผลลัพธ์ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสําเร็ จของผลผลิตหรื อโครงการของ
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดไว้ใ นเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรื อกําหนดขึ้นใหม่ใ นระหว่างปี แล้วแต่กรณี
คุณลักษณะที่สาํ คัญของเป้าหมายการให้บริ การกระทรวงประกอบด้วย
(1) ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์ การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ต้องสามารถบรรลุผลลัพธ์ไ ด้
(3) เป็ นพันธะสัญญาของกระทรวงที่มีต่อประชาชน
(4) ควรดําเนินการให้แล้วเสร็ จได้ภายในวาระของรัฐบาล
(5) ต้องสามารถวัดผลลัพธ์ใ นเชิงปริ มาณ คุณภาพ และหรื อระยะเวลาในการบรรลุผลลัพธ์ไ ด้
ตัวอย่ าง: เป้าหมายการให้บริ การกระทรวง จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2549 เล่มที่ 3, 4, 5 และ 6
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน
a. ขจัดความยากจนระดับประเทศ
เป้าหมายการให้บริ การ : ครัวเรื อนเกษตรกรที่ยากจนลดลง
ตัวชี้วดั

: ร้อยละ 100 ในปี 2551

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
3.1 ปรับโครงสร้างเกษตร
เป้าหมายการให้บริ การ : ผลผลิตภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับการตลาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โ ภค
ตัวชี้วดั

: เพิ่มขึ้น 322,271 ฟาร์ม 3,206 โรงงาน มูลค่า GDP สาขาเกษตรกรรม 9 แสนล้านบาท
ในปี 2551

กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าหมายการให้บริ การ : สังคมมีคุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อมที่ดี ประชาชนสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างปกติ
สุ ขและปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข
ตัวชี้วดั

: ร้อยละ 95 ในปี 2551

กระทรวงคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
เป้าหมายการให้บริ การ : ประชาชนได้ใ ช้ระบบขนส่ งที่มีความสะดวกปลอดภัย
ตัวชี้วดั

: ร้อยละ 100 ในปี 2551
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เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรื อเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามที่กาํ หนดของหน่วยงาน
ระดับกรม ซึ่ งจะนําไปสู่ ความสําเร็ จของเป้าหมายการให้บริ การกระทรวง
ทั้งนี้ ต้องเป็ นผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากพันธกิจและภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกระทรวงหรื อ
รัฐบาลซึ่ งสอดคล้องเป้าหมายการให้บริ การกระทรวง (ในกรณี เป็ นหน่วยงานรู ปแบบพิเศษ ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน) และเชื่อมโยงกับผลผลิต / โครงการที่
หน่วยงานต้องจัดทํา
ภารกิจ
หมายถึง งานที่จาํ เป็ นต้องดําเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ
ประกอบด้วย
ภารกิจพืน้ ฐาน หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ตอ้ งดําเนินการเป็ นปกติประจําตามกฎหมายหรื อระเบียบ ซึ่ งมี
ลักษณะงานและปริ มาณงานที่ชดั เจนต่อเนื่อง
ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบที่การดําเนินงานได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ซึ่ งอาจเป็ น
ภารกิจพื้นฐานที่ตอ้ งการผลักดันหรื อเห็นความสําคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ งก็ได้
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของภาครัฐ (Mega Project)
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ
i. โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Physical Infrastructure) ที่มีวงเงินลงทุนรวมเกิน 1,000 ล้านบาท
เช่น โครงการขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่ (Mass Transit) และโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ระยะที่ 2 เป็ นต้น
ii.

โครงการ Intermediate Infrastructure ประกอบด้วยโครงการย่อยที่มีลกั ษณะเดียวกันและเป็ นแผนงาน
ระดับชาติที่มีการดําเนินงานทัว่ ประเทศ
มีวงเงินรวมกันในแต่ละแผนงานเกิน 1,000 ล้านบาท เช่น
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและการจัดหาอุปกรณ์ในสาขาการศึกษาและสาธารณสุ ข
และแผนงานบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ

โครงการสํ าคัญทีร่ องรับยุทธศาสตร์ ด้านต่ างๆ (Flagship)
หมายถึง โครงการสําคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ (ตามเอกสารแนบ) ของแผนบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2548 – 2551
นโยบายสํ าคัญอื่น ๆ
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรื อกิจกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อสนับสนุนความสําเร็ จในนโยบายสําคัญเร่ งด่วน
ของรัฐบาล หรื อที่นายกรัฐมนตรี ประกาศและแถลงต่อสาธารณชน (เป็ นนโยบายสําคัญที่ไม่ซ้ าํ กับ Mega Project และ Flagship)

32

นโยบายต่ อเนื่อง
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Project) โครงการสําคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ (Flagship)
หรื อนโยบายสําคัญอื่นๆ ที่ดาํ เนินการต่อเนื่องมาจากปี งบประมาณที่ล่วงมาแล้วและต้องดําเนินการต่อในปี งบประมาณที่ขอ
ตั้งงบประมาณ
นโยบายใหม่
หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Project) โครงการสําคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ
(Flagship) หรื อนโยบายสําคัญอื่นๆ ที่ริเริ่ มดําเนินการในปี งบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ
ผลผลิต
หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่ งอาจจะเป็ นผลผลิต (Product) หรื อการให้บริ การ (Service) ที่
ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรื อการตอบคําถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทําบริ การอะไร (What) ในฐานะผูจ้ ดั หาบริ การ
(Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผูซ้ ้ื อบริ การ (Service Purchaser) ทั้งในรู ปแบบของการให้บริ การ
เพื่อนําไปใช้ในการให้บริ การองค์กรภายนอกหน่วยงานหรื อ
โดยตรง หรื อโดยการใช้วตั ถุสิ่งของและหรื อสิ่ งก่อสร้าง
ประชาชน โดยมีตวั ชี้วดั ผลสําเร็ จในเชิงปริ มาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรื อที่กาํ หนดขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปี งบประมาณ
คุณลักษณะที่สาํ คัญของผลผลิต ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เป็ นสิ่ งของหรื อบริ การของหน่วยงานของรัฐ
เป็ นรู ปธรรมและรับรู ้ได้
เป็ นผลผลิตขั้นสุ ดท้ายของหน่วยงาน
หน่วยงานสามารถควบคุมความสําเร็ จได้
สามารถระบุหน่วยนับหรื อตรวจวัดได้ในเชิงปริ มาณ คุณภาพ และเวลา
สามารถคิดต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายได้

ตัวอย่ าง: ผลผลิต จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 เล่มที่ 3, 4, 5 และ 6
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
ผลผลิต : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพสิ นค้าประมงให้ได้มาตรฐาน
โครงการ
หมายถึง ผลผลิตของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จดั ทําขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริ การทั้งในรู ปแบบของการให้บริ การ
โดยตรง หรื อโดยการใช้วตั ถุสิ่งของหรื อสิ่ งก่อสร้าง เพื่อนําไปใช้ในการให้บริ การแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่ วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมีกาํ หนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน รวมทั้งมีการกําหนด
ตัวชี้วดั ผลสําเร็ จในเชิงปริ มาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่กาํ หนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
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คุณลักษณะที่สาํ คัญของโครงการ ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
สถานที่ต้ งั
ระยะเวลาดําเนินการ
เป้าหมาย
วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
กิจกรรม
ตัวชี้วดั ผลสําเร็ จ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็ นต้น

ตัวอย่ าง: โครงการ จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 เล่มที่ 3
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
โครงการ : โครงการคลองสี ยดั
เป้าหมาย : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 182,500 ไร่ ส่ งนํ้าได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ระยะเวลาดําเนินการ : 16 ปี (ปี 2537 ถึงปี 2552)
วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น : 4,016,000,000 บาท
กิจกรรม
หมายถึง กระบวนการนําส่ งผลผลิต ประกอบด้วย
1. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและส่ งมอบผลผลิต/โครงการโดยตรงแก่ผรู ้ ับบริ การภายนอก
(โดยหน่วยงานสามารถกําหนดให้มี กิจกรรมย่ อย หรื อ ข้อย่อยของกิจกรรมหลัก หรื อโครงการ (ย่อย) ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการของส่ วนราชการ ซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจกรรมหลักได้)
2. กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและส่ งมอบผลผลิต/บริ การระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมหลักมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ทาํ หน้าที่โดยตรง
3. กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมการอํานวยการภายในองค์กรให้สามารถจัดทําและส่ งมอบผลผลิตแก่
ผูร้ ับบริ การภายนอก ทั้งนี้ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนที่ทาํ หน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม
รายจ่ ายประจําขั้นตํา่ ทีจ่ ําเป็ น
หมายถึง รายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จาํ เป็ นเพื่อคงไว้ตามสิ ทธิ หรื อข้อกําหนดตามกฎหมาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับบุคลากรประจํา ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ที่ให้ประหยัด
ลงร้อยละ 5 ต่อปี
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เงินนอกงบประมาณ
หมายถึง เงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินที่รัฐบาลและองค์การ หรื อสถาบันระหว่างประเทศมอบให้
รัฐบาลหรื อส่ วนราชการ เพื่อดําเนินงานตามโครงการใดๆ) เงินรายได้ของส่ วนราชการ (เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ตอ้ ง
นําส่ งคลัง ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวธิ ี การงบประมาณ) เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ (เงินหรื อทรัพย์สินที่บุคคล
บริ ษทั ห้างร้าน หรื อสถาบัน บริ จาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ)
งบรายจ่ าย
หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ สําหรับแต่ละ
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเป็ น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน
ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัว่ คราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุ ภณั ฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายเป็ นค่าบํารุ งหรื อเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรื อหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งมิใช่ราชการส่ วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาตําบล องค์การระหว่าง
ประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริ ย ์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่ ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรื อรายจ่ายที่สาํ นักงบประมาณ
กําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
------------------------------------------------------

ที่มา: คู่มือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
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ข้อความ “เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์” “เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง” “เป้ าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน” และ “ผลผลิต” จะต้องมีความเชื่อมโยงกันจากระดับบนลงสูร่ ะดับล่าง และเขียนได้
ถูกต้อง ตามคํานิยามทีค่ มู่ อื การจัดทําคําของบประมาณกําหนดไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมที่
ส่งออกได้ของประเทศ จะต้องสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศ และ
ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศจะสัมพันธ์กบั ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
และขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการจะสัมพันธ์กบั ผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการให้บริการของ
หน่วยงาน ตามลําดับ
จากนัน้ จึงให้พจิ ารณาตัวชีว้ ดั ทัง้ 4 ระดับนี้วา่ มีความเชื่อมโยงของตัวชีว้ ดั จากระดับล่างขึน้ สู่
ระดับบนหรือไม่ กล่าวคือ ตัวชีว้ ดั ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะส่งผลให้กบั ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในระดับทีส่ งู กว่าหรือไม่ เช่น ผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการให้บริการของหน่วยงานในเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุนของหน่วยงาน จะเป็ นส่วนสําคัญทีช่ ว่ ยส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการมีขดี ความสามารถเพิม่ ขึน้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และผูป้ ระกอบการทีม่ ขี ดี
ความสามารถเพิม่ ขึน้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะเป็ นส่วนสําคัญทีช่ ว่ ยส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมี
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ปริมาณและคุณภาพผลิตเพือ่ การส่งออก และผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมทีไ่ ด้ปริมาณและ
คุณภาพผลิตเพือ่ การส่งออกจะเป็ นส่วนสําคัญทีช่ ว่ ยส่งผลให้ได้มลู ค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ
หลัง จากที่ท บทวนความสัม พัน ธ์จ ากบนลงล่ า ง และจากล่ า งขึ้น บนตามแผนภู มิโครงสร้า ง
งบประมาณตามยุทธศาสตร์แล้ว ผลผลิตที่พบความเชื่อมโยงก็จะเป็ นผลผลิตหลักตามภารกิจที่จะต้อง
ประเมิน ความคุ้ม ค่า หากไม่พ บความเชื่อมโยงก็จะพิจารณาถึงกรณี ท่ีเป็ น สาเหตุ เช่ น เป็ น ผลผลิต
ประเภทการพัฒนาองค์การ หรือเป็ นประเภทงานสนับสนุ นให้กบั หน่ วยปฏิบตั ิการของหน่ วยงาน ซึ่ง
ผลผลิตเหล่านี้จะต้องดําเนินการปั นส่วนค่าใช้จา่ ยให้แก่ผลผลิตประเภทปฏิบตั กิ าร
นอกจากนี้ ยังมีกรณีท่เี ป็ นผลผลิตที่หน่ วยงานไม่ได้ทําหน้ าที่ดําเนินการ แต่ทําหน้าที่ในฐานะ
ช่ว ยส่งผ่ านเงิน อุ ด หนุ น ให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หรือ เป็ น ผลผลิต ที่ทําหน้ าที่ในฐานะช่ว ย
ประสานงานให้กบั หน่ วยงานอื่น หรืองานประชุมกับต่างประเทศเพื่อให้ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
โดยทีห่ น่วยงานไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ได้ ผลผลิตในลักษณะเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นผลผลิตที่
ไม่เข้าข่ายเป็ นภารกิจที่ต้องการประเมินความคุ้มค่าของหน่ วยงาน แต่ต้องไปประเมินที่ความคุ้มค่าที่
หน่ ว ยงานเจ้าภาพหลัก หรือ หน่ ว ยงานที่รบั งบประมาณไปดําเนิ น การเป็ นภารกิจหลัก รวมทัง้ กรณี
ผลผลิตที่เป็ นโครงการใหม่ท่อี ยู่ในขัน้ ตอนการเตรียมงานหรืออยู่ในขัน้ ตอนการก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถ
ประเมิน ความคุ้มค่าได้ต่ อเมื่อเริม่ ให้บ ริการแล้ว และโครงการระยะยาวประเภท Mega Project ซึ่งมี
รายงานการประเมินความเหมาะสมของโครงการอยู่แล้ว (Project Feasibility Study) ในลักษณะการ
ประเมินความคุ้มค่าก่อนจัดทําโครงการ ผลผลิตในลักษณะเหล่านี้ถือว่าเป็ นผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็ น
ภารกิจทีต่ อ้ งการประเมินความคุม้ ค่าของหน่วยงานในปี ทจ่ี ดั ทํารายงาน
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1.1 การเลือ กใช้ต วั ชี้ว ดั ตามประเภทของผลผลิ ต /โครงการหรือ ยุทธศาสตร์
การประเมินความคุม้ ค่ามีตวั ชีว้ ดั หลายประเภท และการใช้ตวั ชีว้ ดั มีความแตกต่างกันในการ
ประเมินความคุม้ ค่าตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือยุทธศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 1: การใช้ต วั ชี้ว ดั ที่แ ตกต่างกัน ในการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
ตามประเภทของผลผลิ ต /โครงการหรือ ยุทธศาสตร์
ประเภทของตัว ชี้ว ดั

เนื้ อ หาของการประเมิ น ความคุ้ม ค่า

ประเภทของผลผลิ ต /โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์

การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย
ประเมินต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง
 ผลผลิต/โครงการทีส่ ามารถประเมิน
(เชิงปริมาณ)
เปรียบเทียบกับต้นทุนทีป่ ระมาณการ
ประสิทธิผลได้จะ สามารถประเมินต้นทุนต่อ
ไว้ ซึง่ เป็ นการประเมินผลระดับ Output
หน่วยได้
เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย
 ผลผลิต/โครงการทีไ่ ม่สามารถประเมิน
ประสิทธิผลได้ (เช่น การบริหารงานธุรการ)
แต่สามารถประเมินผลผลิตในเชิงการเงินได้
โดยคํานวณปริมาณงานของผลผลิต
เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย
สัดส่วนผลผลิตต่อ
ประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการ  ผลผลิต/โครงการทีไ่ ม่สามารถประเมิน
ทรัพยากร (เชิงปริมาณ)
ผลิตแต่ละชนิด ซึง่ เป็ นการประเมินผล
ผลผลิตในเชิงการเงินได้ แต่สามารถประเมิน
ระดับ Output เปรียบเทียบกับการใช้
ผลผลิตในเชิงปั จจัยการผลิต ด้านคน และ
ปั จจัยการผลิต
ครุภณ
ั ฑ์ได้ โดยคํานวณปริมาณงานของ
ผลผลิตต่อหน่วยบุคลากร หรือต่อหน่วย
ั ฑ์
ครุภณ
สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงในการ วิเคราะห์ถงึ ความรวดเร็วในการทํางาน  ผลผลิต/โครงการทีต่ อ้ งการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ให้บริการเปรียบเทียบกับ อันเกิดจากการลดขัน้ ตอนและ
ด้านความรวดเร็ว
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด (เชิง
ระยะเวลาในการให้บริการ ซึง่ เป็ นการ
ปริมาณ)
ประเมินผลระดับ Output ในเชิงเวลา
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อ
วิเคราะห์ความประหยัดในการทํางาน  ผลผลิต/โครงการทีต่ อ้ งการให้เกิดความ
ค่าใช้จา่ ยตามแผน (เชิง
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการจัดหาปั จจัยการผลิต
ประหยัด (เช่น การลดค่าใช้จา่ ยในปั จจัยการ
ปริมาณ)
และระหว่างการดําเนิ น งาน ซึ่งเป็ น
ผลิตทัง้ งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบ
การประเมินผลระดับ Process จาก
ลงทุน รวมทัง้ ค่าสาธารณูปโภค ใน
การใช้ Input
กระบวนการผลิตหรือบริการ)
วิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานที่
คุณภาพตามมาตรฐานที่
 ผลผลิต/โครงการทีต่ อ้ งการให้ได้คุณภาพตาม
กําหนดตามคูม่ อื การประกันคุณภาพ
กําหนดตามคูม่ อื การ
มาตรฐานตามคูม่ อื การประกันคุณภาพและ
และควบคุมคุณภาพ ซึง่ เป็ นการ
ประกันคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพในระดับสากลหรือใน
ประเมินผลระดับ Output ในเชิง
ควบคุมคุณภาพ (เชิง
ระดับประเทศ
คุณภาพ
คุณภาพ)

37

ประเภทของตัว ชี้ว ดั
ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริง
เปรียบเทียบกับแผน (เชิง
ปริมาณ)
ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ (เชิงคุณภาพ)
การประเมิ น ประสิ ทธิ ผล
Benefit - Cost Ratio (เชิง
ปริมาณ)

เนื้ อ หาของการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
วิเคราะห์ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริง
เปรียบเทียบกับแผน ซึง่ เป็ นการ
ประเมินผลระดับ Output ในเชิง
ปริมาณ
สํารวจระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการต่อกระบวนการให้บริการ
ซึง่ เป็ นการประเมินผลระดับ Output

กรณีทภ่ี ารกิจของหน่วยงานทีส่ ามารถ
ประเมินผลประโยชน์เป็ นตัวเลขชัดเจน
หรือเป็ นภารกิจทีจ่ ดั ทําเป็ นโครงการ
ให้วเิ คราะห์ผลประโยชน์ต่อค่าใช้จา่ ย
(B/C Ratio) ซึง่ เป็ นการประเมินผล
ระดับ Outcome เปรียบเทียบกับ Input
Cost – Effectiveness (เชิง กรณีทภ่ี ารกิจของหน่วยงานไม่สามารถ
ปริมาณ)
ประเมินผลประโยชน์เป็ นตัวเลขชัดเจน
หรือเป็ นภารกิจทีจ่ ดั ทําเป็ นโครงการ
ให้วเิ คราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จา่ ย
ซึง่ เป็ นการประเมินผลระดับ Outcome
เปรียบเทียบกับ Input
ระดับความสําเร็จในการ
ผลการปฏิบตั ภิ ารกิจสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายหลัก ซึง่
บรรลุวตั ถุประสงค์/
เป้ าหมาย (เชิงปริมาณและ เป็ นการประเมินผลระดับ Outcome
เชิงคุณภาพ)
ระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการหรือผูใ้ ช้
ประโยชน์ (เชิงคุณภาพ)

สํารวจระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการต่อผลประโยชน์จาก การ
ให้บริการ ซึง่ เป็ นการประเมินผลระดับ
Outcome

การประเมิ น ผลกระทบ
การประเมินผลกระทบต่อ ประเมินผลกระทบต่อประชาชน
ประชาชน (เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ)
การประเมินผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและการเมือง
(เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ)

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง
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ประเภทของผลผลิ ต /โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์
 ผลผลิต/โครงการทีต่ อ้ งการให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
 ผลผลิต/โครงการทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการทาง
สังคม
 ผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ

 ผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วกับการพัฒนาสังคม การเมือง
และสิง่ แวดล้อม

 ผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (เพือ่
นําไปสูก่ ารวิเคราะห์ B/C Ratio)
 ผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วกับการพัฒนาสังคม การเมือง
และสิง่ แวดล้อม (เพือ่ นําไปสูก่ ารวิเคราะห์
Cost–Effectiveness)
 ผลลัพธ์ทเ่ี กีย่ วกับการให้บริการทางเศรษฐกิจ
และสังคม

 ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคม
 ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ประเภทของตัว ชี้ว ดั

เนื้ อ หาของการประเมิ น ความคุ้ม ค่า

การประเมินผลกระทบต่อ
สังคม และการเมือง (เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ)

ผลกระทบต่อสังคมและการเมือง



การประเมินผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม





ประเภทของผลผลิ ต /โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
ยุทธศาสตร์ดา้ นประชารัฐ
่
ฐ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคงของรั
ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

2. การทบทวนและกําหนดตัว ชี้ว ดั ในการประเมิ น ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ และผลกระทบ
ของภารกิ จ หล กั
ขัน้ ตอนที่ 1: ตัว ชี้ว ดั มีล าํ ดับ ชัน้ ตามโครงสร้างยุทธศาสตร์
หลัก การ
โครงสร้างแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กาํ หนดลําดับ
ชัน้ จากบนลงล่าง (Cascading) เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทีก่ าํ หนดเป้ าหมายยุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจน พร้อมตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ของรัฐบาลทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมในทางทีพ่ งึ ปรารถนา เรียกว่า “National Policy
Indicator” หรือ “Impact Indicator” ในระดับรัฐบาล
2. ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง
ทีก่ าํ หนดเป้ าหมายการให้บริการสาธารณะเฉพาะด้านทีช่ ดั เจน
พร้อมตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของกระทรวงทีม่ ตี ่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย เรียกว่า
“Ministerial Policy Indicator” หรือ “Impact Indicator” เช่นกัน แต่อยูใ่ นระดับกระทรวง
3. ระดับกลยุทธ์ระดับกรม ทีก่ าํ หนดเป้ าหมายการให้บริการระดับกรมทีช่ ดั เจน พร้อมตัวชีว้ ดั
ความสําเร็จของหน่วยงานทีม่ ตี ่อกลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั บริการและลักษณะผลประโยชน์เฉพาะ หรือ
ผลลัพธ์ “Outcome Indicator”
4. ระดับกิจกรรม ทีก่ าํ หนดกิจกรรมหลัก นําส่งผลผลิตทีช่ ดั เจน พร้อมตัวชีว้ ดั ความสําเร็จเมือ่
สิน้ สุดกระบวนการจัดทํากิจกรรมหลัก เรียกว่า “Output Indicator”
เทคนิ ค
 คํากริยาทีใ่ ช้เขียนยุทธศาสตร์ (ของรัฐบาลและของกระทรวง) ใช้คาํ กริยานามธรรม และต้อง
แสดงทิศทางของยุทธศาสตร์หรือนโยบาย เช่น
o “ขยาย/เพิม
่ /พัฒนา” เพือ่ การรุก
o “ปรับปรุง” เพือ
่ การแก้ไขส่วนด้อย
o “คงสภาพ” เพือ
่ การประคองตัว และ
o “ตัดทอน” เพือ
่ การยุตสิ ว่ นทีค่ วรยกเลิก
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 คํากริยาทีใ่ ช้เขียนกลยุทธ์ ใช้คาํ กริยากึง่ รูปธรรม
และต้องแสดงแนวทางเพือ่ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ เช่น
o “ส่งเสริม” หรือ “สนับสนุ น” เพือ
่ ขยายกลุม่ ผูร้ บั ผลประโยชน์ในสังคม
o “เสริมสร้าง” หรือ “สร้างเสริม” เพือ
่ ปรับปรุงองค์กรเพือ่ รองรับการขยายตัวในอนาคต “รักษา
ความเชีย่ วชาญ” หรือ “รักษาสถานภาพ” เพือ่ คงสภาพขององค์กรในยามวิกฤติ และ
“ทบทวน” เพือ่ พิจารณาตัดทอนงานทีค่ วรยกเลิกหรือถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่น เป็ นต้น
 คํากริยาทีใ่ ช้เขียนกิจกรรมหลักนําส่งผลผลิต ต้องแสดงวิธกี ารหลักทีเ่ ป็ นรูปธรรมให้กบั แนวทาง
ทีก่ าํ หนดในระดับกลยุทธ์ เช่น
o เผยแพร่สารสนเทศให้แก่ผรู้ บ
ั บริการ (เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมทีด่ ใี นด้าน..........)
o ก่อสร้างศูนย์บริการในระดับชุมชน (เพือ
่ ส่งเสริมพฤติกรรมทีด่ ใี นด้าน..........)
o จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่เครือข่าย (เพือ
่ สนับสนุนเครือข่ายให้เป็ นแกนนําในการป้ องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน)
o ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ (เพือ
่ เสริมสร้างสมรรถนะในการให้บริการ)
o จัดทําระบบข้อมูลพืน
้ ฐานให้มปี ระสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ (เพือ่ สร้างเสริมขีดความสามารถ
ในการวางแผนและประเมินผล)
o กําหนดมาตรฐานการให้บริการทีม
่ คี ุณภาพเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู้ บั บริการ
ข้อ ควรระวัง
 เขียนยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้วยคํากริยาในระดับกลยุทธ์หรือคํากริยาในระดับกิจกรรม เช่น
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมศักยภาพบุคลากรของผูใ้ ห้บริการ (ซึง่ ไม่ได้บอกว่าสังคมไทยจะได้ผลประโยชน์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ อย่างไร) ยุทธศาสตร์ให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการ ยุทธศาสตร์
จัดทําระบบสารสนเทศ (ซึง่ ไม่ได้บอกว่าประชาชนจะได้รบั บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างไร) กรณีน้ีมกั เกิดขึน้ กับหน่วยงานทีผ่ บู้ ริหารขาดความเข้าใจเกีย่ วกับระบบงบประมาณ
แบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และยึดติดกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ
 เขียนกลยุทธ์หรือแนวทางตอบสนองยุทธศาสตร์ดว้ ยคํากริยาในระดับกิจกรรม เช่น กลยุทธ์
ก่อสร้างอาคาร (ซึง่ บอกว่าจะผลิตอะไร แต่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั ผลประโยชน์เป็ นใคร
และจะได้ผลประโยชน์ในลักษณะใด) กลยุทธ์จดั ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ (ซึง่ บอกว่าจะซือ้ อะไร แต่ไม่ได้
บอกว่าถ้านําครุภณ
ั ฑ์มาใช้แล้ว กลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั ผลประโยชน์เป็ นใครและจะได้ผลประโยชน์
ในลักษณะใด) กลยุทธ์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (ซึง่ บอกว่าจะฝึกอบรมใคร แต่ไม่ได้บอกว่าถ้าฝึ กอบรม
แล้ว กลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั ผลประโยชน์เป็ นใครและจะได้ผลประโยชน์ในลักษณะใด) กรณีน้ีมกั เกิด
ขึน้ กับหน่วยงานทีผ่ บู้ ริหารเคยชินกับการทํางานในสถานภาพเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ และขาดความ
เข้าใจเกีย่ วกับความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์และผลผลิต
 เขียนกิจกรรมหลักนําส่งผลผลิตด้วยคํากริยาทีแ่ สดงขัน้ ตอนการจัดทํากิจกรรมแทนทีจ่ ะแสดง
กิจกรรมหลัก เช่น ออกแบบอาคาร (ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของกิจกรรมก่อสร้างอาคาร) ประกวด
ราคา (ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของกิจกรรมจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์) สรรหาวิทยากรฝึกอบรม (ซึง่ เป็ น
ขัน้ ตอนหนึ่งของกิจกรรมฝึ กอบรม) กรณีน้ีมกั เกิดขึน้ กับหน่วยงานทีผ่ บู้ ริหารขาดความเข้าใจใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และเข้าใจว่าการจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) กับการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) เป็ นเรือ่ งเดียวกัน
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ขัน้ ตอนที่ 2: กําหนดประเด็น ของตัว ชี้ว ดั ก่อ นเขียนตัว ชี้ว ดั
หลัก การ
1. ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ให้กาํ หนดประเด็นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของรัฐบาลทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมในทางทีพ่ งึ ปรารถนา เช่น “GDP” และ “คุณภาพชีวติ ” ฯลฯ
2. ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง ให้กาํ หนดประเด็นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของกระทรวงทีม่ ตี ่อผลประโยชน์
ของกลุ่มสังคมทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย เช่น “GDP ภาคเกษตร” “GDP ภาคอุตสาหกรรม” “สุขภาพดี”
“สติปัญญาดี” และ “มลภาวะไม่เกินมาตรฐาน” ฯลฯ
3. ระดับกลยุทธ์ของกรม
ให้กาํ หนดประเด็นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของกรมทีม่ ตี ่อกลุ่มเป้ าหมาย
ผูร้ บั บริการและลักษณะผลประโยชน์เฉพาะ เช่น “ผูป้ ่ วยทีม่ ารับการรักษามีอาการดีขน้ึ ”
“เยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “มลภาวะทางอากาศในเขต........ลดลง” ฯลฯ
4. ระดับกิจกรรมนําส่งผลผลิต ให้กาํ หนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จจากการจัดทํากิจกรรม ด้วยการใช้
คํากริยารูปธรรม “รักษาผูป้ ่ วยตามมาตรฐานโรงพยาบาล” “จัดการเรียนการสอนให้เด็กวัย
ประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน” และ “ควบคุมการปล่อยควันดําและควันขาวของยานพาหนะ
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกลาง” ฯลฯ
เทคนิ ค
 ทําความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล แล้วนําประเด็นในแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงและกรมโดยตรงมา
กําหนดลําดับชัน้ ของยุทธ์ศาสตร์โดยใช้แนวคิดการแปลงนามธรรมสูร่ ปู ธรรม ด้วยการตัง้ คําถาม
ว่า “ทําอย่างไร” จนกว่าจะได้คาํ กริยาทีเ่ ป็ นรูปธรรม จากนัน้ ให้ตรวจสอบจากกิจกรรม
ย้อนกลับไปยังยุทธศาสตร์ ด้วยการตัง้ คําถามว่า “ทําไปทําไม ใครได้ผลประโยชน์และมี
ผลประโยชน์ในลักษณะใด”
 ประโยคยุทธศาสตร์และประโยคกลยุทธ์มคี าํ ทีเ่ ป็ นนามธรรมในระดับต่างๆ กัน ถ้ามีความเป็ น
นามธรรมน้อย ตัวชีว้ ดั ก็จะน้อย เช่น รายได้ของเกษตรกรจะสูงขึน้ ตัวชีว้ ดั ก็จะวัดได้ดว้ ยรายได้
ต่อครัวเรือนของเกษตรกร หรือรายได้ต่อหัวของเกษตรกร ในทางกลับกัน ถ้ามีความเป็ น
นามธรรมมาก ตัวชีว้ ดั ตัวเดียวก็ไม่พอ ควรต้องมี 2-3 ตัว (แต่ไม่ควรเกิน 3 ตัว) เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรจะดีขน้ึ ตัวชีว้ ดั ก็จะวัดได้ดว้ ยรายได้ต่อครัวเรือนเกษตรกร กับ มูลค่า
ของทรัพย์สนิ ในครัวเรือน กับเงินออม เป็ นต้น
 ประโยคกิจกรรมเป็ นประโยคทีม่ คี าํ รูปธรรมอยูแ่ ล้ว (ไม่เป็ นคํานามธรรม) และนําไปใช้ในการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเข้าใจได้ตรงกัน
ข้อ ควรระวัง
 ประโยคยุทธศาสตร์และประโยคกลยุทธ์มคี าํ ทีเ่ ป็ นนามธรรมจํานวนมาก และเขียนขึน้ มาเพือ่
ความหรูหรา หรือกลอนพาไป เช่น “ประชาชนได้รบั ผลประโยชน์จากการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างถ้วนหน้า เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน ยุตธิ รรม และยังยื
่ น” ซึง่ บางตัววัดได้งา่ ย
บางตัววัดได้ยาก
 ประเด็นตัวชีว้ ดั ขาด “นิยามปฏิบตั กิ าร” (Operational Definition) หรือหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้ หรือ
ยังหาข้อยุตใิ นหมูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องไม่ได้
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ขัน้ ตอนที่ 3: กําหนดตัว ชี้ว ดั ด้ว ยสูต ร 2Q2T1P และ QQCT
หลัก การ
1. การเขียนตัวชีว้ ดั ในระดับยุทธศาสตร์ชาติ ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง และระดับกลยุทธ์ของกรม
ควรมีองค์ประกอบ 2Q+2T+1P คือ ปริมาณ (Quantity) คุณลักษณะ ลักษณะ หรือคุณภาพ
(Quality) เวลา (Time) กลุ่มเป้ าหมาย (Target Group) และสถานที่ (Place)
2. การเขียนตัวชีว้ ดั ในระดับผลผลิต ควรมีองค์ประกอบ QQCT คือ ปริมาณ (Quantity)
คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost) และเวลา (Time)
เทคนิ ค
 การเขียนตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามสูตรข้างต้น
มีความแตกต่างกันในการกําหนด
เป้ าหมาย ดังนี้
o ระดับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ สังคมในภาพรวม หรือพืน
้ ทีใ่ นภาพรวม หรือ
รัฐบาลในภาพรวม เช่น ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศ รัฐบาล
o ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ กลุ่มสังคมทีก
่ ระทรวงรับผิดชอบ หรือพืน้ ที่
เฉพาะทีก่ ระทรวงรับผิดชอบ หรือองค์กรบริหารของกระทรวง เช่น กลุ่มวัยแรงงาน
ทรัพยากรนํ้า รายรับของรัฐบาล
o ระดับกลยุทธ์ของกรม กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ กลุ่มผูร้ บ
ั บริการทีก่ รมรับผิดชอบ หรือพืน้ ที่
เฉพาะทีก่ รมรับผิดชอบ หรือองค์กรบริหารของกรม เช่น กลุ่มวัยแรงงานทีไ่ ม่มงี านทํา เขต
ชลประทาน รายรับของกรม
 ในระดับยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธ์ การวัดเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณลักษณะ
(Quality) ของผลประโยชน์มคี วามแตกต่างกัน โดยขึน้ กับมาตรวัด (Scale)
o การวัดเชิงปริมาณ (Quantity) ใช้ตวั เลขทีเ่ ป็ น อัตราส่วนมาตรา (Ratio Scale) ช่วงมาตรา
(Interval Scale) และ ลําดับมาตรา (Ordinal Scale) เช่น “อัตราส่วนของเยาวชนทีต่ ดิ ยา
เสพติดต่อเยาวชนทัง้ หมดของประเทศ” และ “รายได้เฉลีย่ ของเกษตรเพิม่ ขึน้ จาก ...............
บาท เป็ น ................ บาท” “สัดส่วนของผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารในหน่วยงานภาครัฐเพิม่ ขึน้
จาก 1 ใน 4 เป็ น 1 ใน 2” เป็ นต้น
o การวัดเชิงคุณลักษณะ (Quality) ใช้ตวั เลขทีเ่ ป็ น นามมาตรา (Nominal Scale) เช่น
“กฎหมายทีก่ าํ หนดให้ภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสต้องเปลีย่ นสกุลเป็ นของสามีได้รบั การ
ยกเลิก” “หน่วยงานได้รบั รางวัลองค์กรยอดเยีย่ มในด้าน ....... จากองค์การระหว่างประเทศ”
 ในระดับยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธ์ การวัดด้านเวลา/การกําหนด (Time) กําหนดได้ 2 ลักษณะ
o กรณีทต
่ี อ้ งการวัดเมือ่ สิน้ สุดเวลาของแผนระยะยาวหรือสิน้ สุดโครงการ เช่น “ภายในสิน้
แผนบริหารราชการแผ่นดิน ปี .......” หรือ “เมือ่ สิน้ สุดปี ........” กรณีน้ีมกั จะใช้กบั การวัด
ความสําเร็จของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทก่ี าํ หนดขึน้ ใหม่ในแผนนัน้ ๆ ซึง่ ต้องใช้กระบวนการ
ก่อตัวของแผน-การเตรียมงาน-การปฏิบตั งิ าน-การแสดงผลจากการปฏิบตั งิ าน-การสิน้ สุด
หรือการคงสภาพการปฏิบตั งิ าน โดยทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านมักจะไม่สามารถแสดงได้ในปี ท่ี 1
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แต่จะเริม่ มีผลขึน้ บ้างในปี ท่ี 2 และมีผลเพิม่ ขึน้ ในปี ท่ี 3 และมีผลเกิดขึน้ เต็มทีป่ ี ท่ี 4 ดังนัน้
จึงต้องกําหนดว่าปี ใดจะได้ผลเท่าใด
o กรณีทต
่ี อ้ งการวัดเมือ่ สิน้ สุดแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น “เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
...... ต่อปี ” หรือ “ลดลงร้อยละ ...... ต่อปี ” กรณีน้ีมกั จะใช้กบั การวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทด่ี าํ เนินการต่อเนื่องจากแผนทีแ่ ล้ว ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านจะ
ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้ว และมีผลงานเพิม่ ขึน้ ในปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3 และปี ท่ี 4 ในอัตราเดียวกัน
o สถานที่ (Place) ต้องระบุในกรณีทด
่ี าํ เนินการในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ เช่น “ในจังหวัด ……………”
“ในเขตโครงการ ……………” ส่วนกรณี “ทัวประเทศ”
่
ไม่จาํ เป็ นต้องเขียนหากเป็ นทีเ่ ข้าใจ
กันโดยทัวไป
่
 การเขียนตัวชีว้ ดั ในระดับผลผลิต
o ปริมาณ (Quantity) ให้ระบุจาํ นวนชิน
้ ของวัตถุทถ่ี ูกกระทํา เช่น “อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ”
“ผูผ้ า่ นการฝึกอบรม”
o คุณลักษณะ (Quality)ให้ระบุมาตรฐานของวัตถุทถ
่ี ูกกระทําหรือการเปลีย่ นแปลงของวัตถุท่ี
ถูกกระทํา เช่น “อาคารก่อสร้างตามคุณลักษณะทีก่ าํ หนดตามแบบ” “ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม
ตามเกณฑ์การทดสอบ” “กฎหมายทีก่ าํ หนดให้ภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสต้องเปลีย่ นสกุล
เป็ นของสามีได้รบั การยกเลิก” “หน่วยงานได้รบั รางวัลองค์กรยอดเยีย่ มในด้าน .............
จากองค์การระหว่างประเทศ” เป็ นต้น
o ต้นทุน (Cost)ให้ระบุตน
้ ทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น “ราคาต่อหน่วยทีล่ ดลง” หรือ
“ราคาต่อหน่วยภายในวงเงินทีก่ าํ หนด”
o เวลา (Time)ให้ระบุความรวดเร็วในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น “ไม่เกิน 30 นาที
ต่อราย” หรือ “ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด”
ข้อ ควรระวัง
 การเขียนตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
o กลุ่มเป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์กระทรวงกําหนดไว้กว้างไป มีเพียงบางกระทรวงทีใ่ ช้คาํ ว่า
ประชาชนได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุขในภารกิจทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์ทกุ กลุ่มอายุ
ส่วนกระทรวงอื่นๆจะต้องพิจารณาว่ามีภารกิจให้บริการทุกกลุ่มอายุหรือกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
สังคมใดบ้าง เช่น กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มภี ารกิจต่อกลุ่มผูท้ ย่ี งั ไม่เข้าวัยเรียน และ
กระทรวงแรงงานไม่ได้มภี ารกิจต่อกลุ่มผูท้ ย่ี งั ไม่เข้าวัยแรงงาน เป็ นต้น
o กลุ่มเป้ าหมายระดับกลยุทธ์ของกรมกําหนดไว้กว้างไป
หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้
ให้บริการในอาณาเขตเต็มพืน้ ที่ แต่กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายในอาณาเขตเต็มพืน้ ที่ เช่น
“เกษตรกรในจังหวัดสามารถใช้น้ําเพือ่ การเกษตรได้อย่างทัวถึ
่ ง” ซึง่ ต้องเขียนว่า “เกษตรกรใน
เขตโครงการชลประทานทีห่ น่วยงานรับผิดชอบสามารถใช้น้ําเพือ่ การเกษตรได้อย่างทัวถึ
่ ง”
มิฉะนัน้ การสุม่ ตัวอย่างจะครอบคลุมประชากรทีไ่ ม่ได้รบั ผลประโยชน์จากการให้บริการ
โดยตรงจากหน่วยงานด้วย อาจทําให้ผลจากการประเมินผลสรุปได้วา่ หน่วยงานไม่ประสบ
ความสําเร็จในภารกิจนัน้
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กรณีทต่ี อ้ งการวัดเมือ่ สิน้ สุดแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น “เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
...... ต่อปี ” หรือ “ลดลงร้อยละ ...... ต่อปี ” กรณีน้ีมกั จะใช้กบั การวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทด่ี าํ เนินการต่อเนื่องจากแผนทีแ่ ล้ว ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านจะ
ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้ว และมีผลงานเพิม่ ขึน้ ในปี ท่ี 1 ปี ท่ี 2 ปี ท่ี 3 และปี ท่ี 4 ในอัตราเดียวกัน
 การเขียนตัวชีว้ ดั ผลผลิต
o การเขียนตัวชีว้ ด
ั ในระดับผลผลิต ทีม่ กั เข้าใจว่าการวัด “Quality” เป็ นการวัดคุณภาพใน
ลักษณะทีแ่ สดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ เช่น “ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนํา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้” “บัณฑิตสามารถหางานทําได้” เป็ นต้น ซึง่ เชิงคุณภาพในทีน่ ้ีเป็ น
ระดับกลยุทธ์ไม่ใช่ระดับผลผลิต การเขียนตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตเพือ่ วัด Quality ทีถ่ ูกต้อง
ควรระบุมาตรฐานทีต่ อ้ งการบรรลุหรือการเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งการบรรลุ เช่น “อาคารก่อสร้าง
ตามคุณลักษณะทีก่ าํ หนดตามแบบ” “ผูผ้ า่ นการฝึกอบรมตามเกณฑ์การทดสอบ” “กฎหมาย
ทีก่ าํ หนดให้ภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสต้องเปลีย่ นสกุลเป็ นของสามีได้รบั การยกเลิก”
“หน่วยงานได้รบั รางวัลองค์กรยอดเยีย่ มในด้าน ........ จากองค์การระหว่างประเทศ” เป็ นต้น
 การเขียนตัวชีว้ ดั “ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน” จะต้องระมัดระวังเรือ่ งทีม่ าของการวัด
o ถ้าคะแนนของความสําเร็จเกิดมาจากการวัดความคืบหน้าของกิจกรรมในแต่ละขัน้ ตอน
ตัวชีว้ ดั ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานนัน้ เป็ น Process Indicator ไม่ใช่ Output
Indicator หรือไม่ใช่ Outcome Indicator
o ถ้าคะแนนของความสําเร็จเกิดมาจากการวัดความคืบหน้าของปริมาณของผลผลิตซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากกระบวนการสุดท้ายของการผลิต
หรือปริมาณผูร้ บั บริการจาก
กระบวนการสุดท้ายของการให้บริการ ตัวชีว้ ดั ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานนัน้ เป็ น
Output Indicator
o ถ้าคะแนนของความสําเร็จเกิดมาจากการวัดความคืบหน้าของปริมาณกลุ่มเป้ าหมายผูไ้ ด้รบ
ั
ผลประโยชน์จากการใช้ผลผลิต
ตัวชีว้ ดั ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานนัน้ เป็ น
Outcome Indicator
o

ขัน้ ตอนที่ 4: ตรวจสอบคุณ สมบัติ ข องตัว ชี้ว ดั ด้ว ยสูต ร VARS
หลัก การ
การทดสอบคุณลักษณะทีด่ ขี องตัวชีว้ ดั
1. ความสมเหตุสมผลทีอ่ ธิบายได้ (Validity)
2. ความมีอยูข่ องข้อมูล (Availability of Data)
3. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Reliability of Data)
4. ความเคลื่อนไหวของผลทีเ่ กิดขึน้ (Sensitivity) เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณหรือคุณภาพของ
การดําเนินกิจกรรม
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เทคนิ ค
 ความสมเหตุสมผลทีอ่ ธิบายได้ (Validity) ทดสอบได้โดยพิจารณาว่าคํารูปธรรมทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั
ให้แก่คาํ นามธรรมทีเ่ ป็ นประเด็นตัวชีว้ ดั นัน้ เป็ นคํานิยามทีแ่ สดงด้วย “หมายถึง” หรือ “คือ” ใช่
หรือไม่ ถ้ามีความหมายในทํานองว่า “ทําให้” “มีผลต่อ” “ทําให้เกิด” และ “เป็ นสาเหตุให้” แสดง
ว่าเขียนตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั ของบันไดขัน้ สูงขึน้ ไป เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรสูงขึน้
วัดได้ดว้ ย “รายได้สทุ ธิโดยเฉลีย่ ต่อครัวเรือนเกษตร+มูลค่าของทรัพย์สนิ ในครัวเรือน+เงินออม”
ไม่ใช่วดั ได้ดว้ ย “สมาชิกในครัวเรือนสามารถเรียนในระดับทีส่ งู กว่าระดับประถมศึกษา” (เพราะ
มีความหมายว่าฐานะทางเศรษฐกิจดีจงึ ทําให้สง่ สมาชิกในครัวเรือนให้เรียนสูงกว่าระดับ
ประถมศึกษาได้)
 ความมีอยูข่ องข้อมูล (Availability of Data) ทดสอบได้โดยพิจารณาว่าตัวชีว้ ดั นี้มรี ายงานทีเ่ ป็ น
เอกสารอ้างอิงหรือไม่ เช่น รายงานสถิติ รายงานการสํารวจ รายงานการสัมภาษณ์เจาะลึก
รายงานจากการสังเกตการณ์ ความมีอยูข่ องข้อมูลมี 4 ระดับ ดังนี้
o ระดับสมบูรณ์ คือ มีรายงานทีแ
่ สดงความมีอยูข่ องข้อมูลเป็ นเอกสารอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลัง 3-5 ปี
o ระดับพอใช้ คือ มีรายงานทีแ
่ สดงความมีอยูข่ องข้อมูลเป็ นเอกสารอ้างอิง แต่ยงั ไม่มคี วาม
ต่อเนื่อง
o ระดับทีค
่ วรจัดทําระบบรวบรวม คือ มีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่มศี นู ย์กลางทีท่ าํ หน้าที่
รวบรวมข้อมูลและประมวลผลให้เป็ นสารสนเทศเพือ่ นําไปใช้ประโยชน์
o ระดับทีค
่ วรจัดทําระบบจัดเก็บ คือ ไม่มแี บบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล ควรสร้างระบบจัดเก็บ
 ความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Reliability of Data) มีวธิ พี จิ ารณาขัน้ พืน้ ฐาน 2 ลักษณะ ได้แก่
o กระบวนการจัดเก็บข้อมูล โดยพิจารณาคุณสมบัตข
ิ องผูจ้ ดั เก็บข้อมูล วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
และการสุม่ ตัวอย่าง
o การเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งจัดเก็บมากกว่า 1 แหล่ง
 ความเคลื่อนไหวของผลทีเ่ กิดขึน้ (Sensitivity) เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณหรือคุณภาพของ
การดําเนินกิจกรรม มีวธิ พี จิ ารณาขัน้ พืน้ ฐาน 4 ลักษณะ ได้แก่
o การเคลื่อนไหวเชิงเส้นตรง
ทีแ่ สดงการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาในระดับที่
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงเท่ากันในแต่ละปี เช่น ผูท้ เ่ี รียนสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
xx ต่อปี และผูป้ ่ วยด้วยโรคทีส่ าํ คัญ 10 โรคลดลงร้อยละ xx ต่อปี กรณีน้ีมกั เกิดกับงานทีท่ าํ
ประจําต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
o การเคลื่อนไหวเชิงเส้นโค้ง ทีแ
่ สดงการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาระดับทีเ่ พิม่ ขึน้
หรือลดลงน้อยในช่วงแรกและค่อยๆ ทะยานสูงขึน้ ในปี ถดั ไป เช่น ผูต้ ดิ ยาเสพติดทีข่ อเข้ารับ
การบําบัดรักษาเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 5 ในปี ท่ี 1 จากการดําเนินงานของโครงการ ร้อยละ 10
ในปี ท่ี 2 จากการดําเนินงานของโครงการ ร้อยละ 15 ในปี ท่ี 3 จากการดําเนินงานของ
โครงการ และร้อยละ 20 ในปี ท่ี 4 จากการดําเนินงานของโครงการ
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การเคลื่อนไหวทีป่ รากฏผลในช่วงหลังของโครงการ ทีแ่ สดงการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของสิง่ ที่
พึงปรารถนาในช่วงหลังหรือปี สดุ ท้ายของโครงการ เช่น อัตราส่วนผูต้ ดิ ยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนลดลง ร้อยละ 50 ในปี สดุ ท้ายของแผน 4 ปี
o การคงสภาพทีไ่ ม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากถึงจุดอิม่ ตัว แต่ตอ้ งการรักษาระดับของสิง่ ทีพ่ งึ
ปรารถนาไม่ให้กลับสูส่ ภาพทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เช่น อัตราส่วนของผูป้ ่ วยด้วยโรคเบาหวาน
ต่อประชากรไม่เกิน xx (ไม่สามารถลดลงจากนี้ได้อกี แล้วเนื่องจากมีกลุ่มผูป้ ่ วยด้วย
โรคเบาหวานจากกรรมพันธุ)์
ข้อ ควรระวัง
 ความสมเหตุสมผลของตัวชีว้ ดั ทีย่ งั ไม่ได้ขอ้ ยุตวิ า่ สามารถใช้วดั ได้จริง เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรสูงขึน้ วัดได้ดว้ ย “มูลค่าหนี้สนิ ของครัวเรือนเกษตรทีล่ ดลง” เพราะมีประเด็น
ความสามารถในการกูย้ มื ตามหลักเกณฑ์ท่ี ธกส.รับรอง ตัวชีว้ ดั ทีค่ วรเป็ นสําหรับ “ฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรสูงขึน้ ” วัดได้ดว้ ย “รายได้สทุ ธิโดยเฉลีย่ ต่อครัวเรือนเกษตร + มูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ในครัวเรือน + เงินออม”
 ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทีม่ ปี ั ญหาจากการเบีย่ งเบนข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงโดยเจตนาอันเนื่องมาจาก
ผลได้และผลเสียของหน่วยงานทีจ่ ดั เก็บ เช่น หากข้อมูลแสดงผลงานเปรียบเทียบหน่วยงานใน
สังกัดเดียวกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีผลต่อการเลื่อนขัน้ เงินเดือน หรือมีผลต่อการ
ได้รบั งบประมาณเพิม่ ขึน้
o

ขัน้ ตอนที่ 5: กําหนดค่าของตัว ชี้ว ดั
หลัก การ
ค่าของตัวชีว้ ดั แสดงเป็ นตัวเลขใน 6 ลักษณะ
 จํานวน (Number)
 ร้อยละ (Percentage)
 สัดส่วน (Proportion)
 อัตราส่วน (Ratio)
 อัตรา (Rate)
 ค่าเฉลีย่ (Average or Mean)
เทคนิ ค
 จํานวน (Number) ส่วนใหญ่จะใช้กบั Input Indicator และ Process Indicator เช่น งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าํ นวน xx ล้านบาท และผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมจํานวน xx คน ส่วนกรณีคาํ
ว่า “จํานวน” ทีใ่ ช้กบั ตัวชีว้ ดั ในระดับ Output, Outcome และ Impact มีนยั ว่าหน่วยงานต้องการ
ให้ได้ผลงานครบถ้วนร้อยละ 100
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 ร้อยละ (Percentage) ส่วนใหญ่จะใช้กบั ตัวชีว้ ดั ในระดับ Output, Outcome และ Impact เช่น
ร้อยละ xx ของข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต และร้อยละ xx ของเยาวชนแกนนําของ
โครงการทีส่ ามารถถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพือ่ นนักเรียน
 สัดส่วน (Proportion) ส่วนใหญ่จะใช้กบั ตัวชีว้ ดั ในระดับ Impact เช่น สัดส่วนของผูห้ ญิงทีด่ าํ รง
ตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารในหน่วยงานภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ จาก 1 ใน 4 (หรือร้อยละ 25) เป็ น 1 ใน 2
(หรือร้อยละ 50)
 อัตราส่วน (Ratio) ส่วนใหญ่จะใช้กบั ตัวชีว้ ดั ในระดับ Output, Outcome และ Impact เช่น
o “อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 42 คน” และ “อัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากรในจังหวัด
748 คน” เป็ นอัตราส่วนระดับ output เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีห่ น่วยงานทําให้เกิดขึน้ จากการนํา
ปั จจัยนําเข้า (Input) คือ “งบบุคลากร” ทีไ่ ด้รบั จัดสรรมาจัดทํากิจกรรมจ้างครูและกิจกรรม
จ้างแพทย์ (ซึง่ เป็ น Process) ถ้าบรรจุได้ตามจํานวนทีก่ าํ หนดก็จะเป็ น Output ตาม
มาตรฐานทีก่ าํ หนด
o “อัตราส่วนการขยายความรูข
้ องบุคลากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรม 1 คนต่อเพือ่ นร่วมงาน 15 คน”
เป็ นอัตราส่วนระดับ outcome เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีบ่ ุคลากรทําให้เกิดขึน้ หลังจากทีห่ น่วยงาน
ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร (output คือ บุคลากรได้รบั การฝึ กอบรมใน
เรือ่ ง ..........)
o “อัตราส่วนของเด็กและเยาวชนผูก
้ ระทําผิดต่อเด็กและเยาวชนทัง้ หมด” เป็ นอัตราส่วนระดับ
Impact เนื่องจากเป็ นส่วนขยายผลจาก outcome “เด็กและเยาวชนผูก้ ระทําผิดทีผ่ า่ นการ
ควบคุม ดูแล บําบัด แก้ไขฟื้ นฟู และพัฒนาพฤตินิสยั กระทําผิดซํ้าภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อย
ละ 30” ส่วน output คือ “เด็กและเยาวชนผูก้ ระทําผิดได้รบั การควบคุม ดูแล บําบัด แก้ไข
ฟื้ นฟู และพัฒนาพฤตินิสยั ครบถ้วนตามแผนปฏิบตั กิ าร”
 อัตรา (Rate) ส่วนใหญ่จะใช้กบั ตัวชีว้ ดั ในระดับ Outcome และ Impact เช่น อัตราผูป้ ่ วยโรค
เอดส์ 7.5 คนต่อประชากร 1 แสนคน
 ค่าเฉลีย่ (Average or Mean) ส่วนใหญ่จะใช้กบั ตัวชีว้ ดั ในระดับ Impact เช่น รายได้สทุ ธิโดย
เฉลีย่ ต่อครัวเรือนเกษตรกรไม่ต่าํ กว่า 8,000 บาท
ข้อ ควรระวัง
 ประโยค “จํานวนผูผ้ า่ นการทดสอบจากจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคิดเป็ นร้อยละ 90” ต้องตัด
คําว่า “จํานวน” (คําหน้า) ออก เป็ น “ผูผ้ า่ นการทดสอบจากจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็ น
ร้อยละ 90” เนื่องจาก “ร้อยละ” เกิดจาก “จํานวน” หารด้วย “จํานวน” คูณด้วยร้อย ดังนัน้ จึงไม่
ควรเขียนคําว่า “จํานวน” เมือ่ ถูกคํานวณเป็ น “ร้อยละ” แล้ว
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ขัน้ ตอนที่ 6: กําหนดเกณฑ์ข องตัว ชี้ว ดั
หลัก การ
เกณฑ์ของตัวชีว้ ดั มี 4 แบบ
1. เกณฑ์สมั บูรณ์
2. เกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์
3. เกณฑ์มาตรฐานเชิงนโยบาย
4. เกณฑ์การเคลื่อนไหวเชิงพัฒนา หรือเกณฑ์เทียบเคียง
เทคนิ ค
 เกณฑ์สมั บูรณ์ ใช้ในกรณีทห่ี น่วยงานต้องการใช้สถิตยิ อ้ นหลังทีเ่ คยทําได้ดที ส่ี ดุ มาใช้เป็ นเกณฑ์
ในการกําหนดแผนทีค่ าดว่าจะทํา หรือกรณีทห่ี น่วยงาน “ต้อง” วางแผนว่าจะทําร้อยละ 100
เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้กระทํา (มิฉะนัน้ จะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที)่ หรือเนื่องจากเป็ นเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชน เช่น คดีฆาตกรรมทีไ่ ด้รบั การสืบสวนครบถ้วน เด็กเกิดใหม่ทไ่ี ด้รบั การฉีดวัคซีน
ครบถ้วน ผูบ้ ริโภคร้อยละ 100 ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองสิทธิ
 เกณฑ์มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ในกรณีทม่ี กี ารกําหนดมาตรฐานโดยใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
เป็ นเครือ่ งวัดซึง่ สามารถใช้เทียบเคียงในระดับสากลได้ เช่น ค่ามลพิษทางอากาศ ค่ามลพิษทาง
นํ้า และค่ามลพิษทางเสียง
 เกณฑ์มาตรฐานเชิงนโยบาย ใช้ในกรณีทม่ี กี ารกําหนดมาตรฐานโดยพิจารณาจากข้อตกลงหรือ
ข้อสัญญา เช่น เกณฑ์ทก่ี าํ หนดในคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ เกณฑ์ทค่ี ณะรัฐมนตรีมมี ติ
กําหนดให้หน่วยงานดําเนินการจากการใช้งบกลาง เกณฑ์ทร่ี ฐั สภาสรุปผลการพิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของแต่ละส่วนราชการ
 เกณฑ์การเคลื่อนไหวเชิงพัฒนา หรือเกณฑ์เทียบเคียง ใช้ในกรณีทห่ี น่วยงานต้องการให้เกิด
การเคลื่อนไหวเชิงพัฒนา (Internal Benchmark) โดยใช้สถิติ 3-5 ปี ยอ้ นหลังเป็ นค่าเฉลีย่ แล้ว
กําหนดเกณฑ์ทส่ี งู ขึน้ ในการกําหนดแผนทีค่ าดว่าจะทําภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นปั จจัย
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น “เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา” หรือใช้ในกรณีท่ี
หน่วยงานต้องการเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นทีป่ ฏิบตั งิ านคล้ายคลึงกัน (External Benchmark)
โดยใช้สถิตขิ องหน่วยงานอื่นมาเทียบเคียงแล้วกําหนดให้เกณฑ์ทห่ี น่วยงานอื่นทําได้ดกี ว่าเป็ น
เกณฑ์ทห่ี น่วยงานของตนจะต้องทําให้ได้ในปี ถดั ไป
ข้อ ควรระวัง
 เขียนกลุ่มเป้ าหมายให้กบั เกณฑ์สมั บูรณ์ไม่ชดั เจน เช่น “เยาวชนผูต้ ดิ ยาเสพติดได้รบั การ
บําบัด” หรือ “ผูต้ ดิ เชือ้ HIV ได้รบั การรักษา” ควรเขียนให้ชดั เจนว่า “เยาวชนผูต้ ดิ ยาเสพติดที่
ลงทะเบียนรายงานตัวได้รบั การบําบัด” หรือ “ผูต้ ดิ เชือ้ HIV ทีเ่ ปิ ดเผยตัวได้รบั การรักษา”
 การใช้เกณฑ์การเคลื่อนไหวเชิงพัฒนาหรือเกณฑ์เทียบเคียงทีข่ าดการพิจารณาปั จจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การกําหนดให้เกณฑ์ทต่ี อ้ งการได้เพิม่ ขึน้ มากในขณะที่
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจไม่เอือ้ อํานวย (ช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า หรือถดถอย) หรือได้รบั การ
สนับสนุ นงบประมาณแผ่นดินลดลง หรือการกําหนดให้เพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ยูใ่ นภาวะอิม่ ตัว เช่น
ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรร้อยละ 95 ซึง่ มีโอกาสทําได้ยากหาก
ความต้องการของผูร้ บั บริการมีสงู กว่ามาตรฐานสากลขัน้ ตํ่าทีก่ าํ หนดไว้
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3. กระบวนการและขัน้ ตอนการประเมิ น ความคุ้ม ค่า ฯ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 – การจําแนกผลผลิต และการทบทวนตัวชีว้ ดั
ขัน้ ตอนที่ 2 – การทบทวนระดับความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและตัวชีว้ ดั
ขัน้ ตอนที่ 3 – การทบทวนระดับความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและตัวชีว้ ดั และวางระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ตอนที่ 4 – การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอผลการประเมินความคุม้ ค่า
โดยในแต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดกิจกรรม ผูร้ บั ผิดชอบ และแบบฟอร์มทีต่ อ้ งใช้ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 – การจําแนกผลผลิ ต และการทบทวนตัว ชี้ว ดั
ผูร้ บั ผิด ชอบ
- ปลัดกระทรวงหรือรอง
ปลัดกระทรวงทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักที่
รับผิดชอบเรื่องการ
วางแผนและการ
ประเมินผลของ
หน่วยงานระดับกรม
และผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ ง
ยุทธศาสตร์และการ
ประเมินผลของ
กระทรวง
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักของ
หน่วยงานระดับกรมที่
รับผิดชอบผลผลิตใน
ฐานะเจ้าภาพร่วม และ
ในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลผลิตประเภทปั น
ส่วน

กิ จ กรรม
รายงาน
- รายงานการทบทวนการจําแนกผลผลิต
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนโครงสร้าง
ระดับกรมทีเ่ ป็ นภารกิจหลักโดยตรงที่
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและเป้ าหมายการ
ให้บริการกระทรวง โครงสร้างกลยุทธ์ระดับกรม ตอบสนองผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นภารกิจหลัก
โดยตรงทีจ่ ะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”
และเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ
ผลผลิตของกรม (แบบฟอร์มที่ 3.2)รวมทัง้
และ “ประเมินประสิทธิภาพ” รวมทัง้
“ประเมินผลกระทบ” (แบบฟอร์มที่
จําแนกผลผลิตระดับกรมทีเ่ ป็ นภารกิจหลัก
4.1)
โดยตรงทีต่ อบสนองผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นภารกิจหลัก
โดยตรงทีจ่ ะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ
- รายงานการทบทวนโครงสร้าง
“ประเมินประสิทธิภาพ” รวมทัง้ “ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและ
กระทบ” (แบบฟอร์มที่ 3.1)
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
(1) ผลผลิตทีต่ อบสนองผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นภารกิจ
โครงสร้างกลยุทธ์ระดับกรมและ
หลักโดยตรงทีจ่ ะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ
และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
ผลผลิตของกรม (แบบฟอร์มที่ 4.2)
(2) ผลผลิตทีส่ นับสนุนกลยุทธ์ทต่ี อบสนอง
- รายงานผลการทบทวนตัวชีว้ ดั และ
ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นภารกิจหลักทีส่ ามารถปั นส่วน
เกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์
ค่าใช้จา่ ยได้
ของ 3 กระทรวง (แบบฟอร์มที่ 4.2)
(3) ผลผลิตทีส่ นับสนุนกลยุทธ์ทไ่ี ม่เข้าข่ายใน
การประเมินความคุม้ ค่า
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนตัวชีว้ ดั
ผลผลิตและผลลัพธ์ของภารกิจหลักทีจ่ ะต้อง
“ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน
ประสิทธิภาพ” รวมทัง้ “ประเมินผลกระทบ”
(แบบฟอร์มที่ 3.2)
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทดสอบการทบทวน
ตัวชีว้ ดั ผลผลิตและผลลัพธ์ของภารกิจหลักที่
จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน
ประสิทธิภาพ” รวมทัง้ “ประเมินผลกระทบ”
(แบบฟอร์มที่ 3.2)
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ขัน้ ตอนที่ 2 – การทบทวนระดับ ความสมบูร ณ์ข องฐานข้อ มูล และตัว ชี้ว ดั
ผูร้ บั ผิด ชอบ
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักที่
รับผิดชอบเรื่องการวางแผน
และการประเมินผลของ
หน่วยงานระดับกรม และ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักที่
รับผิดชอบเรื่องยุทธศาสตร์
และการประเมินผลของ
กระทรวง
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักของ
หน่วยงานระดับกรมที่
รับผิดชอบผลผลิตในฐานะ
เจ้าภาพร่วม และในฐานะที่
เกีย่ วข้องกับผลผลิตประเภท
ปั นส่วน

กิ จ กรรม
รายงาน
- รายงานผลการทบทวนตัวชีว้ ดั
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนตัวชีว้ ดั
เกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ตามแผน
เพือ่ การ “ประเมินประสิทธิผล” และ
ยุทธศาสตร์ และระดับความ
“ประเมินประสิทธิภาพ” รวมทัง้
สมบูรณ์ของฐานข้อมูลและ
“ประเมินผลกระทบ” ของ 3 กระทรวง
สารสนเทศของตัวชีว้ ดั ผลผลิตและ
(แบบฟอร์มที่ 3.2)
ผลลัพธ์ของภารกิจหลักทีจ่ ะต้อง
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนระดับ
ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและสารสนเทศ ประเมินความคุม้ ค่าของ 3
กระทรวง (แบบฟอร์มที่ 4.2)
(การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมเข้าระบบ
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
จัดทํารายงาน) ของตัวชีว้ ดั ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของภารกิจหลักทีจ่ ะต้อง “ประเมิน
ประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
รวมทัง้ “ประเมินผลกระทบ” (แบบฟอร์มที่
3.2)
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วางแผนเพือ่ เพิม่
ระดับความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ (แบบฟอร์มที่ 3.2)

ขัน้ ตอนที่ 3 – การทบทวนระดับ ความสมบูร ณ์ข องฐานข้อ มูล และตัว ชี้ว ดั และวางระบบการ
วิ เคราะห์ข ้อ มูล
ผูร้ บั ผิด ชอบ
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักที่
รับผิดชอบเรื่องการวางแผน
และการประเมินผลของ
หน่วยงานระดับกรม และ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักที่
รับผิดชอบเรื่องยุทธศาสตร์
และการประเมินผลของ
กระทรวง
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักของ
หน่วยงานระดับกรมที่
รับผิดชอบผลผลิตในฐานะ
เจ้าภาพร่วม และในฐานะที่
เกีย่ วข้องกับผลผลิตประเภท
ปั นส่วน

กิ จ กรรม
รายงาน
- รายงานสรุปผลสถานภาพความ
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรุปผล
สถานภาพความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและ สมบูรณ์ของฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ และปั ญหาการเพิม่ ระดับ
สารสนเทศ และปั ญหาการเพิม่ ระดับ
ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและ
ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของ 3 กระทรวง
สารสนเทศ (แบบฟอร์มที่ 3.2)
(รายงานสรุปผลตามแบบฟอร์มที่
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อวางระบบ
3.2)
ฐานข้อมูลเพือ่ การ “ประเมินประสิทธิผล”
และ “ประเมินประสิทธิภาพ” รวมทัง้
“ประเมินผลกระทบ” (แบบฟอร์มที่ 3.3
และแบบฟอร์มที่ 3.4)
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วางระบบการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การ “ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ”
รวมทัง้ “ประเมินผลกระทบ” (แบบฟอร์ม
ที่ 3.3 และแบบฟอร์มที่ 3.4)
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ขัน้ ตอนที่ 4 – การวิ เคราะห์ข ้อ มูล และการนําเสนอผลการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
ผูร้ บั ผิด ชอบ
กิ จ กรรม
รายงาน
- ปลัดกระทรวงหรือรอง - ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรุปผลการ
- รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การ
ทดสอบระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการ
ปลัดกระทรวงทีไ่ ด้รบั
“ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน
“ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมิน
มอบหมาย
ประสิทธิภาพ” รวมทัง้ “ประเมินผลกระทบ”
ประสิทธิภาพ” รวมทัง้ “ประเมินผล
ระดับกรม ของ 3 กระทรวง (แบบฟอร์มที่
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักที่
กระทบ” (แบบฟอร์มที่ 3.5)
4.3) และข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงและ
รับผิดชอบเรื่องการ
พัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
วางแผนและการ
ภารกิจในระยะต่อไป กระทรวง (แบบฟอร์ม
ประเมินผลของ
และจัดทํารายงานเพือ่ การ “ประเมิน
ที่ 4.4)
หน่วยงานระดับกรม
ประสิทธิผล” และ “ประเมิน
และผูอ้ าํ นวยการ
ประสิทธิภาพ” รวมทัง้ “ประเมินผล
- รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การ
สํานักทีร่ บั ผิดชอบ
กระทบ” ระดับกรม (แบบฟอร์มที่ 3.5)
“ประเมินประสิทธิผล” และ “ประเมินผล
เรือ่ งยุทธศาสตร์และ - ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
กระทบ” ระดับกระทรวง ของ 3 กระทรวง
การประเมินผลของ
(รายงานสรุปผลตามแบบฟอร์มที่ 3.5)
และจัดทํารายงานเพือ่ การ “ประเมิน
กระทรวง
ประสิทธิผล” และ “ประเมินผลกระทบ”
- ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ระดับกระทรวง (แบบฟอร์มที่ 3.1 และ
ของหน่วยงานระดับ
แบบฟอร์มที่ 3.5)
กรมทีร่ บั ผิดชอบ
ผลผลิตในฐานะ
เจ้าภาพร่วม และใน
ฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลผลิตประเภทปั นส่วน
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4. แบบฟอร์ม ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ประเมิ น ความคุ้ม ค่า
เป็ นแบบฟอร์มเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการทํางานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 5 แบบฟอร์ม ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 3.1: การกําหนดผลผลิตเพือ่ การประเมินความคุม้ ค่าของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ 3.2: การกําหนดตัวชีว้ ดั และการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล
แบบฟอร์มที่ 3.3: แบบฟอร์มเพือ่ พิจารณาว่าจะวิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จา่ ย (Cost –
Effectiveness) ได้หรือไม่
แบบฟอร์มที่ 3.4: การกําหนดสูตรการคํานวณตัวชีว้ ดั ในกรณีทไ่ี ม่สามารถวิเคราะห์ประสิทธิผล
ต่อค่าใช้จา่ ยได้
แบบฟอร์มที่ 3.5: สรุปผลการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจภาครัฐ
โดยแต่ละแบบฟอร์มมีรายละเอียดดังนี้
แบบฟอร์ม ที่ 3.1: การกําหนดผลผลิ ต เพื่อ การประเมิ น ความคุ้ม ค่าของหน่ ว ยงาน
คําสัง่ – ให้จาํ แนกประเภทของผลผลิตทีก่ าํ หนดไว้ตามทีป่ รากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยมีหลักการดังนี้
การทบทวนผลผลิ ต เพื่อ การประเมิ น ความคุ้ม ค่าของหน่ ว ยงาน
การประเมินความคุม้ ค่าพิจารณาจากผลผลิตทีก่ าํ หนดไว้ตามทีป่ รากฏในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยทีผ่ ลผลิตทีจ่ ะประเมินความคุม้ ค่าจะต้องเป็ นภารกิจหลักของหน่วยงานซึง่ เป็ นเป้ าหมาย
การให้บริการของหน่วยงานทีแ่ สดงประสิทธิภาพในการให้บริการและประสิทธิผลจากการให้บริการอัน
เป็ นผลประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ดังนัน้ จึงต้องทบทวนผลผลิตโดยจําแนกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ผลผลิ ต ที่ต อบสนองผลล พั ธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หลัก โดยตรง ทีจ่ ะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”
และ “ประเมินประสิทธิภาพ” เช่น
(1) งานให้บริการทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ผรู้ บั บริการทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงของ
หน่วยงาน (เช่น การบริการรักษาพยาบาล สาธารณภัย มาตรฐานบริการ มาตรฐาน
สินค้า การอํานวยความยุตธิ รรม ผูส้ าํ เร็จการศึกษา การผลิตแพทย์และพยาบาล
เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้า
มนุ ษย์ การผลิตสินค้าเกษตรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา)
(2) งานให้คาํ ปรึกษาแนะนําทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ผรู้ บั บริการทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรงของหน่วยงาน (เช่น ผลงานให้บริการวิชาการ)
(3) งานกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมายทีห่ น่วยงานรับผิดชอบโดยตรง (เช่น การกํากับ
ดูแล การบริหารจัดการ การควบคุม การป้ องกันและปราบปราม การคุม้ ครองสิทธิ)
(4) งานสนับสนุนเครือข่ายพหุภาคีในการให้บริการแก่กลุม่ เป้ าหมายของหน่วยงาน (เช่น
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการพึง่ ตนเอง เครือข่ายทีไ่ ด้รบั การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ)
(5) งานเผยแพร่การวิจยั และเผยแพร่สารสนเทศทีใ่ ห้ผลประโยชน์ดา้ นองค์ความรูแ้ ก่
กลุ่มเป้ าหมายในสังคม (เช่น ผลงานวิจยั ทีส่ ร้างองค์ความรู้ ผลงานเพือ่ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี งานวิจยั เพือ่ พัฒนา งานข้อมูลพืน้ ฐาน การบริการสารสนเทศ ผลงานการ
ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่ การศึกษาและวิจยั )
(6) งานฝึ กอบรมให้แก่กลุ่มเป้ าหมายในสังคม (เช่น การถ่ายทอดความรู้ การบริการความรู)้
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(7) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของสํานักงานปลัดกระทรวงซึง่ วิเคราะห์นโยบายและ
แผนรวมของทุกส่วนราชการในกระทรวง (เช่น งานนโยบายและแผน)
(8) การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม (เช่น การอนุรกั ษ์ การบริหารจัดการ ข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ)
(9) การทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (เช่น ผลงานทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม)
(10) งานให้บริการทีใ่ ห้ผลประโยชน์โดยตรงต่อรัฐบาลทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงของ
หน่วยงาน (เช่น งานนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานคลัง การจัดเก็บภาษี)
(11) ความมันคงของรั
่
ฐ (เช่น การรักษาความมันคงแห่
่
งรัฐ การป้ องกันประเทศ)
2. ผลผลิ ต ที่ส นับ สนุน กลยุทธ์ที่ต อบสนองผลลัพธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หลัก ทีส่ ามารถปั นส่วน
ค่าใช้จา่ ยได้
(1) งานบริหารทัวไปของรั
่
ฐทีม่ ลี กั ษณะงานด้านวิจยั หรือวิชาการสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
ภายในหน่วยงาน
่ (เช่น งานอํานวยการและ
(2) งานบริหารทัวไปของรั
่
ฐทีม่ ลี กั ษณะงานด้านการบริหารทัวไป
บริหารจัดการ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ)
(3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในแต่ละส่วนราชการ ยกเว้นสํานักงาน
ปลัดกระทรวงซึง่ วิเคราะห์นโยบายและแผนรวมของทุกส่วนราชการในกระทรวง
(4) งานระบบข้อมูลและสารสนเทศทีใ่ ห้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
(5) งานระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน
(6) งานฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (เช่น งานพัฒนาบุคลากร ผูไ้ ด้รบั ทุน
ตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)
3. ผลผลิ ต ที่ไม่เข้าข่ายในการประเมิ น ความคุ้ม ค่า ของหน่วยงานนี้
(1) โครงการทีห่ น่วยงานไม่ได้ทาํ หน้าทีด่ าํ เนินการ แต่ทาํ หน้าทีใ่ นฐานะช่วยส่งผ่านเงิน
อุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานอื่นๆ
(2) โครงการทีห่ น่วยงานไม่ได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วม แต่ทาํ หน้าทีใ่ น
ฐานะช่วยประสานงานให้กบั หน่วยงานอื่น (เช่น การประสานงานกับโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็ นทุน)
(3) งานประชุมกับองค์การระหว่างประเทศเกีย่ วกับพันธกรณีต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่ภารกิจหลัก
ของหน่วยงานทีส่ ามารถแสดงผลลัพธ์ได้
(4) โครงการใหม่ทอ่ี ยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมงานหรืออยูใ่ นขัน้ ตอนการก่อสร้าง ซึง่ จะ
สามารถประเมินความคุม้ ค่าได้ต่อเมือ่ เริม่ ให้บริการแล้ว (เช่น โครงการจัดตัง้ ศูนย์
โครงการจัดตัง้ สถาบัน)
(5) โครงการระยะยาวประเภท Mega Project ซึง่ มีรายงานการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการอยูแ่ ล้ว (Project Feasibility Study) ในลักษณะการประเมินความคุม้ ค่า
ก่อนจัดทําโครงการ (เช่น โครงการสนามบิน โครงการเขือ่ น โครงการท่าเรือ โครงการ
ไฟฟ้ าพลังนํ้า โครงการทางด่วน โครงการทางหลวง โครงการรถไฟฟ้ า โครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดาวเทียม)
(6) งานกองทุน เงินชดเชย การชําระหนี้
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ผลผลิ ต ที่ต อบสนองผลล พั ธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หล กั โดยตรงที่จ ะต้อ ง “ ประเมิ น ประสิ ทธิ ผล” และ “ ประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ”
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
ผลผลิ ต ที่ส นับ สนุน กลยุทธ์ที่ต อบสนองผลล พั ธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หล กั ที่ส ามารถปัน ส่ว นค่า ใช้จ ่า ยได้
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
ผลผลิ ต ที่ไม่เข้า ข่า ยในการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................

แบบฟอร์ม ที่ 3.2: การกําหนดตัว ชี้ว ดั และการพิ จ ารณาความสมบูร ณ์ข องข้อ มูล
คําสัง่ – ให้ระบุยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต พร้อมตัวชีว้ ดั รวมทัง้ แหล่งทีม่ าของข้อมูล หน่วยงาน
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ความมีอยูข่ องข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล
คําชี้แ จง
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต หมายถึงข้อความยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต ทีป่ รากฏใน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับกรมทีใ่ ช้ในปี ทจ่ี ดั ทํารายงานการประเมินความคุม้ ค่า ในกรณีท่ี
กรมไม่มแี ผนกลยุทธ์ ให้ใช้ขอ้ ความ “เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง” แทนยุทธศาสตร์ และ
“เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน” แทนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยอ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
 ตัวชีว้ ดั ผลกระทบ หมายถึง ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ หรือตามเป้ าหมายการให้บริการ
กระทรวงทีก่ าํ หนดไว้
 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล หมายถึง ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จตามกลยุทธ์ หรือตามเป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงานทีก่ าํ หนดไว้ ทีร่ ะบุกลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั ผลประโยชน์และลักษณะผลประโยชน์ทช่ี ดั เจนซึง่
สามารถคํานวณเป็ นมูลค่าทางการเงินได้ หรือไม่สามารถคํานวณเป็ นมูลค่าทางการเงินได้
 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของผลผลิตในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
และเชิงต้นทุนทีห่ น่วยงานกําหนดไว้
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ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลผลิ ต
ยุทธศาสตร์ที่ 1:

ตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ
ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ผล
ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ
ตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ:

กลยุทธ์ที่ 1.1:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ผล:

ผลผลิ ต ที่ 1.1.1:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ:

ผลผลิ ต ที่ 1.1.2:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ:

กลยุทธ์ที่ 1.2:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ผล:

ผลผลิ ต ที่ 1.2.1:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ:

ผลผลิ ต ที่ 1.2.2:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ:

ยุทธศาสตร์ที่ 2:

ตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ:

กลยุทธ์ที่ 2.1:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ผล:

ผลผลิ ต ที่ 2.1.1:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ:

ผลผลิ ต ที่ 2.1.2:

ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ:

แหล่งที่ม า
ของข้อ มูล
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หน่ ว ยงาน
รับผิ ด ชอบ
รวบรวมข้อ มูล

ความมีอ ยู่
ของข้อ มูล

ความสมบูร ณ์
ของข้อ มูล

แบบฟอร์ม ที่ 3.3: แบบฟอร์ม เพื่อ พิ จ ารณาว่าจะวิ เคราะห์ป ระสิ ทธิ ผลต่อ ค่าใช้จ ่าย (Cost –
Effectiveness) ได้หรือ ไม่
คําสัง่ – ให้ระบุช่อื ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง และกิจกรรมหลักทีน่ ําส่งผลผลิต รวมทัง้ ผลประโยชน์และค่าใช้จา่ ยทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
คําชี้แ จง
 ผูร้ บั บริการกลุ่มเป้ าหมาย หมายถึง ผูร้ บั บริการทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะทีก่ าํ หนดให้ได้รบั
ผลประโยชน์จากผลผลิตนี้ทใ่ี ช้ในการกําหนดเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เช่น ผูป้ ่ วยโรค
เอดส์ทม่ี าขอรับบริการ) หรือองค์กรเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ (เช่น คณะรัฐมนตรี) หรือพืน้ ที่
เป้ าหมายทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ (เช่น พืน้ ทีป่ ่ าสงวน)
 กลุ่มสังคม หมายถึง กลุ่มสังคมทีผ่ รู้ บั บริการทีเ่ ป็ นกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะเป็ นส่วนหนึ่งทีใ่ ช้ในการ
กําหนดเป้ าหมายการให้บริการกระทรวง (เช่น ประชาชนทีเ่ ป็ นโรคเอดส์ทงั ้ ทีม่ าขอรับบริการและ
ไม่มาขอรับบริการ) หรือองค์กรเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ (เช่น ประชาชนในประเทศ) หรือ
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ (เช่น พืน้ ทีข่ องประเทศ)
 ลักษณะของผลประโยชน์ หมายถึง ผลตอบแทนทีก่ ลุ่มเป้ าหมายและกลุม่ สังคมได้รบั ทัง้ ที่
สามารถคํานวณมูลค่าเป็ นเงินได้ และไม่สามารถคํานวณมูลค่าเป็ นเงินได้
 งบดําเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร) หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย และค่า
สาธารณูปโภค ทีจ่ า่ ยให้กบั ผลผลิตโดยตรงเต็มจํานวน
 งบดําเนินการทีป่ ั นส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย และค่า
สาธารณูปโภค ทีจ่ า่ ยให้กบั ผลผลิตมากกว่า 1 ผลผลิต ทําให้ตอ้ งปั นส่วนค่าใช้จา่ ย
 งบบุคลากรเต็มเวลา หมายถึง เงินเดือนทีจ่ า่ ยให้บุคลากรประจําและค่าจ้างทีจ่ า่ ยให้ลกู จ้าง
ชัวคราวโดยตรงเต็
่
มจํานวน
 งบบุคลากรทีป่ ั นส่วน หมายถึง เงินเดือนทีจ่ า่ ยให้บุคลากรประจําและค่าจ้างทีจ่ า่ ยให้ลกู จ้าง
ชัวคราว
่
ทีจ่ า่ ยให้กบั บุคลากรหรือลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านให้ผลผลิตมากกว่า 1 ผลผลิต ทําให้ตอ้ งปั น
ส่วนค่าใช้จา่ ย
ก. ชื่อ ผลผลิ ต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี
…………………………………………………………………………………………………………………
ข. ผลผลิ ต นี้ ต อบสนองเป้ า หมายการให้บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน (ระบุก ลุ่ม เป้ า หมายและล กั ษณะผลประโยชน์ )
……………………………………………………………………….………………………………………………….
ค. ผลผลิ ต นี้ ต อบสนองเป้ า หมายการให้บ ริ ก ารกระทรวง (ระบุก ลุ่ม เป้ า หมายและล กั ษณะผลประโยชน์ )
……………………………………………………………………….………………………………………………….

ง. กิ จ กรรมหล กั
กิ จ กรรมหล กั
1. ………………………………….…………………………………………
2. ………………………………….…………………………………………
3. ………………………………….…………………………………………
4. ………………………………….…………………………………………
5. ………………………………….…………………………………………
การวิ เคราะห์ป ระสิ ทธิ ผลต่อ ค่า ใช้จ ่า ย (Cost – Effectiveness)
1. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ ท างตรงที่คิ ด มูล ค่า เป็ น เงิ น ได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผูร้ บั บริการกลุม่ เป้ าหมาย
กลุม่ สังคม
1.2 ผลประโยชน์ ท างอ้อ มที่คิ ด มูล ค่า เป็ น เงิ น ได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผูร้ บั บริการกลุม่ เป้ าหมาย
กลุม่ สังคม
1.3 ผลประโยชน์ ที่คิ ด มูล ค่า เป็ น เงิ น ไม่ได้ (ถ้า มี ให้อ ธิ บ ายเชิ งพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผูร้ บั บริการกลุม่ เป้ าหมาย
กลุม่ สังคม
2. ค่า ใช้จ ่า ย
2.1 ค่า ใช้จ ่า ยจากงบประมาณแผ่น ดิ น โดยตรงของผลผลิ ต / โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จา่ ย
งบดําเนินการ (ไม่รวมงบ
บุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา
2.2 ค่า ใช้จ ่า ยจากเงิ น นอกงบประมาณ
ระบุหมวดค่าใช้จา่ ย
งบดําเนินการ (ไม่รวมงบ
บุคลากร)
งบบุคลากรเต็มเวลา
2.3 ค่า ใช้จ ่า ยจากการปัน ส่ว น
ระบุหมวดค่าใช้จา่ ย
งบบุคลากรทีป่ ั นส่วน

ปริ ม าณงาน

มูลค่า (บาท)

มูลค่า (บาท)

มูลค่า (บาท)

มูลค่า (บาท)

มูลค่า (บาท)

งบดําเนินการทีป่ ั นส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน
2.4 ค่า ใช้จ ่า ยทางอ้อ มที่ผอู้ ื่น ช่ว ยจ่า ยให้
ระบุหมวดค่าใช้จา่ ย

มูลค่า (บาท)

งบบุคลากรทีป่ ั นส่วน
งบดําเนินการทีป่ ั นส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน
2.5 ค่า ใช้จ ่า ยที่คิ ด มูล ค่า เป็ น เงิ น ไม่ได้ (ถ้า มี ให้อ ธิ บ ายเชิ งพรรณนา)
ลักษณะของความสูญเสียหรือค่าใช้จา่ ยเชิงสังคม
ความสูญเสียด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความสูญเสียด้านการเมืองและการบริหารภาครัฐ
ความสูญเสียด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความสูญเสียด้านอื่นๆ

แบบฟอร์ม ที่ 3.4: การกํา หนดสูต รการคํานวณตัว ชี้ว ดั ในกรณี ที่ไม่ส ามารถวิ เคราะห์
ประสิ ทธิ ผลต่อ ค่าใช้จ ่ายได้
คําสัง่ – ให้ระบุช่อื ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง และกิจกรรมหลักทีน่ ําส่งผลผลิต
iii. ให้ระบุยทุ ธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต พร้อมตัวชีว้ ดั รวมทัง้ สูตรในการคํานวณตัวชีว้ ดั
คําชี้แ จง
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต หมายถึงข้อความยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต ทีป่ รากฏใน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับกรมทีใ่ ช้ในปี ทจ่ี ดั ทํารายงานการประเมินความคุม้ ค่า ในกรณีท่ี
กรมไม่มแี ผนกลยุทธ์ ให้ใช้ขอ้ ความ “เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง” แทนยุทธศาสตร์ และ
“เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน”
แทนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
โดยอ้างอิงจากเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
 ตัวชีว้ ดั ผลกระทบ หมายถึง ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ หรือตามเป้ าหมายการให้บริการ
กระทรวงทีก่ าํ หนดไว้
 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล หมายถึง ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จตามกลยุทธ์ หรือตามเป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงานทีก่ าํ หนดไว้ ทีร่ ะบุกลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั ผลประโยชน์และลักษณะผลประโยชน์ทช่ี ดั เจนซึง่
สามารถคํานวณเป็ นมูลค่าทางการเงินได้ หรือไม่สามารถคํานวณเป็ นมูลค่าทางการเงินได้
 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จตามผลผลิตในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิง
เวลา และเชิงต้นทุนทีห่ น่วยงานกําหนดไว้
 สูตรการคํานวณ หมายถึง สูตรการคํานวณทีส่ อดคล้องกับวิธกี ารวัดผลของตัวชีว้ ดั เช่น
- ร้อยละของผลงานทีท่ าํ ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เท่ากับ (ปริมาณงานทีท่ าํ ได้จริงหารด้วย
ปริมาณงานตามแผน) คูณด้วย 100

- ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ เท่ากับ ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจทัง้ หมด หารด้วยจํานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด เป็ นต้น
ก. ผลผลิ ต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี
…………………………………………………………………………………………………………………
ข. ผลผลิ ต นี้ ต อบสนองเป้ า หมายการให้บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน (ระบุก ลุ่ม เป้ า หมายและล กั ษณะผลประโยชน์ )
……………………………………………………………………….………………………………………………….
ค. ผลผลิ ต นี้ ต อบสนองเป้ า หมายการให้บ ริ ก ารกระทรวง (ระบุก ลุ่ม เป้ า หมายและล กั ษณะผลประโยชน์ )
……………………………………………………………………….………………………………………………….
ง. กิ จ กรรมหล กั
ปริ ม าณงาน
กิ จ กรรมหล กั
1. ………………………………….…………………………………………
2. ………………………………….…………………………………………
3. ………………………………….…………………………………………
4. ………………………………….…………………………………………
5. ………………………………….…………………………………………
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และ
ผลผลิ ต

ตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ
ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ผล
ตัว ชี้ว ดั
ประสิ ทธิ ภาพ

สูต รการคํา นวณ

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม ที่ 3.5: สรุป ผลการประเมิ น ความคุ้ม ค่าในการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ ภาครัฐ
หน่ ว ยงาน …………………………………………………
ชื่อ ผลผลิ ต …………………………………………………
ความสอดคล้อ งของภารกิ จ กับ ยุทธศาสตร์ชาติ
(ให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติทส่ี อดคล้องกับผลผลิตที่
ประเมินความคุม้ ค่า)
 รัฐธรรมนู ญ
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวง ……………………………………………
รายงานผล

ความต้องการของประชาชน
ปั ญหาของสังคม
การเตือนภัยของนักวิชาการ
กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)






ประสิ ทธิ ภาพ

ต้นทุนต่อหน่วย
สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงในการให้บริการ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีก่ าํ หนด
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดตามคูม่ อื การ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ











ประสิ ทธิ ผล













รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับ
แผนประจําปี ทก่ี าํ หนดไว้ กรณีทไ่ี ม่สามารถเปรียบเทียบได้
ให้แสดงเหตุผล)

Benefit – Cost Ratio
Cost – Effectiveness
ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์/
เป้ าหมาย
ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ
ผลกระทบ

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล เปรียบเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา กรณีทไ่ี ม่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

รายงานผล
(ให้แสดงผลการประเมินตัวชีว้ ดั ผลกระทบ เปรียบเทียบกับปี ท่ี
ผ่านมา กรณีทไ่ี ม่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้แสดงเหตุผล)

การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การประเมินผลกระทบต่อสังคม
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง
การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การประเมิ น PART
(ตามรายงานผลการประเมินด้วยเครือ่ งมือการวิเคราะห์
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จา่ ย

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้
(กรอกเฉพาะการประเมิน
ความคุม้ ค่าในปี งบประมาณ

งบประมาณในปี งบประมาณ 2551 เป็ นต้นไป)
 หมวด ก.
 หมวด ข.
 หมวด ค.
 หมวด ง.
 หมวด จ.
คะแนนรวม
ข้อ เสนอแนะ
(ให้เลือกแนวทางลําดับทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ที่
มีต่อผลผลิตทีป่ ระเมินความคุม้ ค่านี้)
 ขยายภารกิจ
 ปรับปรุงภารกิจ
 คงสภาพภารกิจ
 ถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิน
่
 จ้างเหมาเอกชน
 สนับสนุ นองค์กรพัฒนาเอกชน
 อื่นๆ

2551 เป็ นต้นไป)
10
20
20
20
30
100
ความคิ ด เห็น
(ให้แสดงเหตุผลทีเ่ ลือกแนวทางดังกล่าว)

5. แบบฟอร์ม ที่ใ ช้ใ นการรายงานผลการประเมิ น ความคุ้ม ค่า (แบบรายงาน)
เป็ นแบบฟอร์มเพือ่ ใช้จดั ทํารายงานการประเมินผลความคุม้ ค่าในการปฏบัตภิ ารกิจ ประกอบด้วย
4 แบบฟอร์ม ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 4.1: การกําหนดผลผลิ ต เพื่อ การประเมิ น ความคุ้ม ค่าของหน่ ว ยงาน
แบบฟอร์มที่ 4.2: การกําหนดตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ ประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพ
แบบฟอร์มที่ 4.3: ผลการประเมิ น ความคุ้ม ค่า การปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ
แบบฟอร์มที่ 4.4: ข้อ เสนอแนวทางการปรับ ปรุงและพัฒ นา ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัด การภารกิ จ ในระยะต่อ ไป
แบบฟอร์ม ที่ 4.1: การกําหนดผลผลิ ต เพื่อ การประเมิ น ความคุ้ม ค่าของหน่ ว ยงาน
ผลผลิ ต ที่ต อบสนองผลล พั ธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หล กั โดยตรงที่จ ะต้อ ง “ ประเมิ น ประสิ ทธิ ผล” และ “ ประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพ”
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
ผลผลิ ต ที่ส นับ สนุน กลยุทธ์ที่ต อบสนองผลล พั ธ์ที่เป็ น ภารกิ จ หล กั ที่ส ามารถปัน ส่ว นค่า ใช้จ ่า ยได้
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
ผลผลิ ต ที่ไม่เข้า ข่า ยในการประเมิ น ความคุ้ม ค่า
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................

แบบฟอร์ม ที่ 4.2: การกําหนดตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ ประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพ
ยุทธศาสตร์ก ระทรวงที่ 1
หรือ เป้ า หมายการให้บ ริ ก ารของกระทรวง
.....................................................................................
.....................................................................................
กลยุทธ์ข องหน่ ว ยงานที่ 1.1
หรือ เป้ า หมายการให้บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน
.....................................................................................
.....................................................................................
ผลผลิ ต ที่ 1.1.1
.....................................................................................
.....................................................................................
ผลผลิ ต ที่ 1.1.2
.....................................................................................
.....................................................................................

ตัว ชี้ว ดั ผลกระทบ
.....................................................................................
.....................................................................................
ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ผล
.....................................................................................
.....................................................................................
ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ
.....................................................................................
.....................................................................................
ตัว ชี้ว ดั ประสิ ทธิ ภาพ
.....................................................................................
.....................................................................................

แบบฟอร์ม ที่ 4.3: ผลการประเมิ น ความคุ้ม ค่า การปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ
ตามผลผลิตทีก่ าํ หนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์
และตัวชีว้ ดั การประเมินความคุม้ ค่า พร้อมทัง้ คําอธิบายผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประเมินทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนการรายงานผลการประเมินในภาพรวม
ผลผลิ ต ที่ 1
ความสอดคล้อ งของภารกิ จ กับ ยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานผล
 รัฐธรรมนู ญ
 ให้ระบุขอ้ ความในรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตนี้
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาลและแผนบริหาร
 ให้ระบุขอ้ ความในแผนบริหารราชการแผนดิน หรือคําแถลง
ราชการแผนดิน
นโยบายของรัฐบาล ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตนี้
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ให้ระบุขอ้ ความในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ความต้องการของประชาชน
ปั ญหาของสังคม



การเตือนภัยของนักวิชาการ



กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรือ พรฎ.)

























ประสิ ทธิ ภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย
สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงในการให้บริการ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีก่ าํ หนด
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดตามคูม่ อื การ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ
ประสิ ทธิ ผล
Benefit – Cost Ratio
Cost – Effectiveness
ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์/
เป้ าหมาย
ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ

ผลกระทบ
การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การประเมินผลกระทบต่อสังคม
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง
การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

เฉพาะประโยคทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตนี้
 ให้ระบุขอ้ ความในรายงานวิจยั ของกรมทีแ่ สดงปั ญหาของสังคม
ทีเ่ ป็ นภารกิจโดยตรงของผลผลิตนี้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตนี้
 ให้ระบุขอ้ ความในรายงานของนักวิชาการภายนอกทีเ่ ตือนให้
รัฐบาลต้องป้ องกันปั ญหาในอนาคต เฉพาะทีผ่ ลผลิตนี้ตอ้ ง
รับผิดชอบเพิม่ ขึน้
 ให้ระบุขอ้ ความในกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตนี้ เช่น
พรบ.ทีม่ อบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ผลผลิตนี้ และ พรบ.
การกระจายอํานาจสูท่ อ้ งถิน่ เป็ นต้น
รายงานผล
ตัวอย่างการเขียนข้อความ
 ผลผลิตนี้มตี น้ ทุนต่อหน่วยลดลงจาก 2,000 บาทต่อราย ใน
ปี งบประมาณ 2549 เป็ น 1,500 บาทต่อราย ในปี งบประมาณ
2550 หรือลดลงร้อยละ 25
 ผลผลิตนี้มรี อบระยะเวลาให้บริการต่อรายลดลงจาก 40 นาทีต่อ
ราย ในปี งบประมาณ 2549 เป็ น 20 นาทีต่อราย ใน
ปี งบประมาณ 2550 หรือลดลงร้อยละ 50
 ผลผลิตนี้มคี ุณภาพตามมาตรฐานตามคูม่ อื การประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพทีก่ ระทรวงกําหนด ในระดับดีใน
ปี งบประมาณ 2549 มาเป็ นระดับดีมากในปี งบประมาณ 2550
รายงานผล
ตัวอย่างการเขียนข้อความ
 ผลผลิตนี้มปี ระสิทธิผลต่อค่าใช้จา่ ยโดยทีม่ คี รัวเรือนได้รบั
ผลประโยชน์จาก 200,000 ครัวเรือนในปี งบประมาณ 2549 โดย
ใช้จา่ ยงบประมาณ 2 ล้านบาท เป็ น 300,000 ครัวเรือน ใน
ปี งบประมาณ 2550 โดยใช้จา่ ยงบประมาณ 2 ล้านบาท เช่นกัน
แสดงว่าได้ประสิทธิผลต่อค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50
 ผลผลิตนี้มผี ลลัพธ์ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน
ทันตสาธารณสุขจาก 400,000 คนในปี งบประมาณ 2549 เป็ น
600,000 คน ในปี งบประมาณ 2550 แสดงว่าได้ประสิทธิผล
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50
รายงานผล
ตัวอย่างการเขียนข้อความ
 ผลผลิตนี้มผี ลกระทบต่อรายได้ของกลุม่ ผูพ้ กิ ารของประเทศจาก
40,000 บาทต่อคนต่อปี ในปี งบประมาณ 2549 เป็ น 60,000
บาทต่อคนต่อปี ในปี งบประมาณ 2550 แสดงว่าผลกระทบต่อ
รายได้ของกลุม่ ผูพ้ กิ ารของประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50
 ผลผลิตนี้มผี ลกระทบต่อการลดขยะจาก 100,000 ตันใน

ปี งบประมาณ 2549 เป็ น 50,000 ตันในปี งบประมาณ 2550
แสดงว่ามีผลกระทบต่อการลดขยะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50
การวิ เคราะห์ร ะดับ ความสํา เร็จ ของ
การดํา เนิ น งานจากการใช้จ ่า ยงบประมาณ (PART)
หมวด ก.
 หมวด ข.
 หมวด ค.
 หมวด ง.
 หมวด จ.
คะแนนรวม


รายงานผล
คะแนนเต็ม
10
20
20
20
30
100

คะแนนที่ได้

แบบฟอร์ม ที่ 4.4: ข้อ เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒ นา ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัด การภารกิ จในระยะต่อ ไป
1. ปัญ หาด้านความสอดคล้อ งของภารกิ จ กับ ยุทธศาสตร์ชาติ
 ไม่มปี ั ญหา ผลผลิตนี้สามารถแสดงความเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติได้ชดั เจน (เช่น
รัฐธรรมนูญ หรือคําแถลงนโยบายของรัฐบาล หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
ความต้องการของประชาชน หรือปั ญหาของสังคม และการเตือนภัยของนักวิชาการ และ
กฎหมายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง)
 มีปัญหา ผลผลิตนี้ยงั ไม่แสดงความเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติได้ชดั เจน (เช่น รัฐธรรมนูญ
หรือคําแถลงนโยบายของรัฐบาล หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือความ
ต้องการของประชาชน หรือปั ญหาของสังคม และการเตือนภัยของนักวิชาการ และกฎหมาย
อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง)
2. ปัญ หาด้านการประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพ
 ไม่มปี ั ญหา ผลผลิตนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบปี งบประมาณ 2550 กับปี งบประมาณ 2549 ได้
ชัดเจน
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2550 เท่านัน้ .
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2549 เท่านัน้
3. ปัญ หาด้านการประเมิ น ประสิ ทธิ ผล
 ไม่มปี ั ญหา ผลผลิตนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบปี งบประมาณ 2550 กับปี งบประมาณ 2549 ได้
ชัดเจน
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2550 เท่านัน้

 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2549 เท่านัน้
4. ปัญ หาด้านการประเมิ น ผลกระทบ
 ไม่มปี ั ญหา ผลผลิตนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบปี งบประมาณ 2550 กับปี งบประมาณ 2549 ได้
ชัดเจน
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2550 เท่านัน้
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2549 เท่านัน้

5. ในปี งบประมาณ ปี 2551 ผลผลิ ต นี้ ค วรคงอยู่หรือ ยกเลิ ก (ตอบได้ม ากกว่า 1 ข้อ คําตอบ)
 ภารกิจทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมี
ประสิทธิผลมาก ควรขยายหรือเพิม่ ภารกิจภายใต้ขอบข่ายของกฎหมายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 ภารกิจทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมี
ประสิทธิผลมาก ควรคงสภาพเดิม
 ภารกิจทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย แต่มี
ประสิทธิผลน้อย ต้องปรับปรุงการดําเนินงาน
 ภารกิจทีย่ งั คงต้องดําเนินการเอง แม้วา่ มีประสิทธิผลน้อย แต่ถา้ จ้างเหมาเอกชน จะมีตน้ ทุนต่อ
หน่วยสูงมาก
 ภารกิจทีย่ กเลิกได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
 ภารกิจทีต่ อ้ งถ่ายโอนให้ราชการส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมายและระยะเวลาทีก่ าํ หนด
 ภารกิจทีม่ ปี ระสิทธิผลน้อย และสามารถถ่ายโอนให้องค์การมหาชนได้
 ภารกิจทีม่ ปี ระสิทธิผลน้อย และสามารถให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนดําเนินการแทนได้
 ภารกิจทีม่ ปี ระสิทธิผลน้อย และสามารถจ้างเหมาเอกชนได้โดยมีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง
 ภารกิจทีม่ ปี ระสิทธิผลน้อยและมีตน้ ทุนต่อหน่วยสูงมากเมือ่ เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่
ดําเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงต้องพิจารณาว่าจะให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนได้
หรือไม่
 อื่น (ระบุ) .............................................................................................................................................
6. กรณี ผลผลิ ต นี้ ย งั ไม่ม ีประสิ ทธิ ภาพหรือ ประสิ ทธิ ผล ควรดําเนิ น การโดยวิ ธ ีการดังนี้
 จัดทํากิจกรรมบริหารความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอกทีม่ ตี ่อความสําเร็จในระดับประสิทธิผลของ
หน่วยงาน เช่น ......................................................................................................................

 จัดทํากิจกรรมปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการทํางาน
เช่น .......................................................................................................................................
 อื่น (ระบุวธิ กี าร) ...................................................................................................................................
7. ในปี งบประมาณ ปี 2551 หากยังคงจัด ทําผลผลิ ต นี้ หน่ ว ยงานมีข ้อ เสนอแนะในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น งานจัด ทําระบบการประเมิ น ความคุ้ม ค่าโดยการประเมิ น ตนเอง
(Self-Assessment) อย่างไร (ตอบได้ม ากกว่า 1 ข้อ คําตอบ)
 หน่วยงานควรจัดทําโครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติให้ชดั เจน
 หน่วยงานควรจัดระบบการเก็บข้อมูลทีห่ น่วยปฏิบตั เิ พือ่ ประเมินประสิทธิภาพของผลผลิต
 หน่วยงานควรจัดระบบการรวบรวมข้อมูลทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลกลางของหน่วยงานเพือ่ ประเมิน
ประสิทธิภาพของผลผลิต
 หน่วยงานควรกําหนดให้หน่วยประเมินผลกลางของหน่วยงาน (เช่น สํานัก/กอง/ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการประเมินผล) ดําเนินการประเมินประสิทธิผลต่อเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
 หน่วยงานควรจัดหาผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกเพือ่ ประเมินประสิทธิผลต่อเป้ าหมายการ
ให้บริการของหน่วยงาน
 หน่วยงานควรจัดหาผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกเพือ่ ประเมินผลกระทบทีเ่ กิดจากการจัดทํา
ผลผลิตซึง่ มีต่อเป้ าหมายการให้บริการของกระทรวง
 ผูบ้ ริหารของหน่วยงานควรจัดวางตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสํานักให้แก่ผทู้ ม่ี คี วามรูแ้ ละทักษะใน
การวางแผนและประเมินผลเพือ่ รองรับงานด้านการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของ
หน่วยงาน
 ผูบ้ ริหารของหน่วยงานควรจัดวางอัตรากําลังทีเ่ พียงพอให้แก่งานด้านการประเมินความคุม้ ค่า
การปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงาน
 ผูบ้ ริหารของหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอหรือเกลีย่ งบประมาณของหน่วยงาน
ให้แก่งานด้านการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................

----------------------------------------------------------

่ นที่ 3
สว
บทเรียนจากการประเมินความคุม
้ ค่าในหน่วยงานนําร่อง
บทเรียนจากการดําเนินการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐมาใช้ในหน่วยงานนําร่อง
3 กระทรวง ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงและกรมในการประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจภาครัฐ และ
ข้อเสนอแนะต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพือ่ การขยายผลการ
ประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจภาครัฐต่อไป

1.

สรุปผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้นําแนวทางการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐมาใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ.2548 โดยทดลองดําเนินการกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในขณะเดียวกันสํานักงบประมาณได้นําเครือ่ งมือการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จา่ ยงบประมาณ (PART) มาใช้ในการประเมินเพือ่ เป็ นสารสนเทศประกอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามหลักการของระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic Performance Based Budgeting) โดยทีผ่ ลการประเมินด้วยเครือ่ งมือ PART นี้ เป็ นมิตทิ ่ี 4
ของการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ (นอกเหนือไปจากมิตปิ ระสิทธิภาพ มิตปิ ระสิทธิผล
และมิตผิ ลกระทบ) โดยได้ดาํ เนินการกับหน่วยงานนําร่อง 20 หน่วยงานในปี พ.ศ.2548 และเพิม่ เป็ น 40
หน่วยงานในปี พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้สาํ นักงบประมาณนําเครือ่ งมือ
PART ออกใช้กบั ทุกส่วนราชการ
การนําแนวทางการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐมาใช้ในหน่วยงานนําร่อง 3 กระทรวง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2551 มีขอ้ สรุปจากประสบการณ์ทส่ี าํ คัญดังนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ย วกับ การประเมิ น ความคุ้ม ค่า
ข้าราชการทีเ่ ป็ นตัวแทนของส่วนราชการของกระทรวงนําร่อง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข) มีความเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินความคุม้ ค่าทีแ่ ตกต่างกัน
ข้าราชการส่วนหนึ่งเข้าใจว่าการประเมินความคุม้ ค่าทีม่ กี ารประเมินผลในระดับผลลัพธ์เพือ่ แสดงประสิทธิผล
ของหน่วยขอรับงบประมาณและการประเมินผลในระดับผลกระทบเพือ่ แสดงความสามารถทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่ง
ในการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติเป็ นหลักการหนึ่งทีส่ าํ คัญในระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
สาธารณสุขทีไ่ ด้จดั ทําตัวชีว้ ดั ระดับผลลัพธ์และระดับผลกระทบไว้แล้ว แต่มบี างหน่วยงานทีย่ งั ไม่ได้จดั ทํา

ระบบฐานข้อมูลทีร่ องรับการวัดผลเพือ่ การเปรียบเทียบกับปี งบประมาณทีผ่ า่ นมา ในขณะทีข่ า้ ราชการอีก
ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็ นเรือ่ งใหม่
เพราะว่าสิง่ ทีท่ าํ มาแต่เดิมคือการรายงานตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านรายไตรมาสในระดับผลผลิต (สงป.301) ต่อคณะรัฐมนตรีผา่ นสํานักงบประมาณตามทีเ่ คย
รายงานมาในระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ นอกจากนี้ ยังมีขา้ ราชการจํานวนหนึ่งจากกระทรวง
มหาดไทยทีเ่ ห็นว่าการประเมินผลในระดับผลลัพธ์และระดับผลกระทบเป็ นวิธกี ารวัดผลทีน่ ําเข้าจาก
ต่างประเทศและเป็ นการเลียนแบบต่างประเทศทีไ่ ม่จาํ เป็ น
(2) ความชัด เจนเกี่ยวกับความเชื่อ มโยงของกลยุทธ์ข องกรมกับยุทธศาสตร์ชาติ
ความสัม พัน ธ์ก บั พหุภาคี

และ

ข้าราชการทีเ่ ป็ นตัวแทนของส่วนราชการของกระทรวงนําร่องมีความเข้าใจเกีย่ วกับความเชื่อมโยง
ของกลยุทธ์ของกรมกับยุทธศาสตร์ชาติทแ่ี ตกต่างกัน กระทรวงอุตสาหกรรมมองภาพความเชื่อมโยงกล
ยุทธ์ของกรมไปยังมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมและจําแนกส่วนแบ่งระหว่างกรมต่างๆ ได้
กระทรวงสาธารณสุขมองภาพความเชือ่ มโยงกลยุทธ์ของกรมไปยังอัตราการป่ วยและการตายของประชากร
และจําแนกส่วนแบ่งความเกีย่ วข้องระหว่างกันของกรมต่างๆ ได้ ซึง่ สะท้อน “ยุทธศาสตร์กระทรวง” ที่
แสดงนโยบายของกระทรวง และสัมพันธ์กบั “เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง” ทีแ่ สดงผลประโยชน์ท่ี
กระทรวงมีต่อสังคม และสะท้อน “กลยุทธ์ของกรม” ทีแ่ สดงแนวทางหรือมาตรการของกรม และสัมพันธ์
กับ “เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน” ทีแ่ สดงผลประโยชน์ทก่ี รมมีต่อกลุ่มเป้ าหมายผูร้ บั บริการโดยตรง
ของกรม การทบทวนตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินความคุม้ ค่าของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข
จึงดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีกระทรวงมหาดไทย
หลายกรมมีปัญหาความไม่ชดั เจนเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงระหว่าง
“ยุทธศาสตร์กระทรวง” กับ “เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง” และ “กลยุทธ์ของกรม” กับ “เป้ าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน”
โดยเฉพาะการนําตัวชีว้ ดั ผลผลิตไปเขียนซํ้าให้กบั เป้ าหมายการให้บริการของ
หน่วยงาน หรือนําเป้ าหมายการให้บริการของหน่วยงานไปเขียนซํ้าให้กบั เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
และข้าราชการทีเ่ ป็ นตัวแทนของส่วนราชการของกระทรวงจํานวนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรแก้ไขเนื่องจาก
ข้อความทีป่ รากฏอยูใ่ นเอกสารงบประมาณฉบับคาดแดงได้ผา่ นความเห็นชอบของสํานักงบประมาณแล้ว
จึงทําให้การรายงานผลการประเมินความคุม้ ค่าจึงนําตัวชีว้ ดั ผลผลิตไปอธิบายผลลัพธ์และผลกระทบเป็ น
ส่วนใหญ่

(3) การปัน ส่ว นค่าใช้จ ่า ยของผลผลิ ต ปัน ส่ว นให้ก บั ผลผลิ ต หลัก ตามภารกิ จ ของ
หน่ ว ยงาน
การประเมินประสิทธิผลแบบประสิทธิผลต่อค่าใช้จา่ ย (Cost-Effectiveness) ทําได้ยากเพราะว่า
ยังมีปัญหาเรือ่ งการประมวลค่าใช้จา่ ยโดยเฉพาะปั ญหาการปั นส่วนค่าใช้จา่ ยของหน่วยงานจํานวนหนึ่งที่
จึงทําให้ไม่สามารถ
มีกรณีผลผลิตประเภทปั นส่วนทีส่ นับสนุนผลผลิตหลักหลายผลผลิตภายในกรม
ประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จา่ ย (Cost-Effectiveness) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ตามแนวทางของกรมบัญชีกลางทีเ่ อือ้ ต่อการปั นส่วนยังต้องปรับปรุงอยู่
(4) การปรับ เปลี่ย นวัฒ นธรรมองค์ก ารของหน่ ว ยงานด้า นการวางแผนและการ
ประเมิ น ผลและการปรับปรุงระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศของหน่ ว ยงาน
ข้าราชการทีเ่ ป็ นตัวแทนของส่วนราชการของกระทรวงนําร่องมีความสับสนระหว่างการประเมิน
ความคุม้ ค่าว่ามีความซํ้าซ้อนกับการประเมินคุณภาพการบริหารองค์การภาครัฐ (PMQA) และการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (PSA) ทีด่ าํ เนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
(ก.พ.ร.) ซึง่ ต่างก็มปี ระเด็นการประเมินประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลเช่นกัน ทําให้เป็ นภาระ
แก่หน่วยงานด้านการวางแผนและการประเมินผลของกรมในการจัดทํารายงาน แต่ภาระงานทีก่ รมเข้าใจ
ว่าซํ้าซ้อนนี้เกิดมาจากการทีก่ รมไม่ได้จดั ทําตัวชีว้ ดั ทีถ่ ูกต้องและนําไปใช้ในการวัดความคุม้ ค่าได้
โดยเฉพาะกรณีดงั นี้
 หลายหน่วยงานไม่ได้จดั ทําแผนกลยุทธ์ของกรมทีเ่ ชื่อมโยงได้กบั แผนยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวง
และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทีม่ บี างยุทธศาสตร์ทม่ี ตี วั ชีว้ ดั ไม่เป็ นรูปธรรมชัดเจน
(สํานักงบประมาณ, 2542 ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม 2544) และไม่มรี ะบบข้อมูลรองรับ รวมทัง้
แผนกลยุทธ์ของกรมทีม่ ตี วั ชีว้ ดั ทีแ่ สดงผลลัพธ์ไม่เป็ นรูปธรรมชัดเจนและไม่มรี ะบบข้อมูล
รองรับความก้าวหน้าของผลลัพธ์และผลกระทบต่อกระทรวงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวซึง่ เป็ น
วัฒนธรรมองค์การแบบดัง้ เดิมของหน่วยงานทีไ่ ม่ตอบสนองระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้น
ผลงาน
 หลายหน่วยงานไม่ได้กาํ หนด “เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน” และแสดง “เป้ าหมายการ
ให้บริการกระทรวง” ตามคํานิยามทีใ่ ห้ไว้ในคูม่ อื การปฏิบตั กิ ารจัดทําคําของบประมาณ อีก
ทัง้ ขาดระบบฐานข้อมูลทีแ่ สดงความก้าวหน้าของ “เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน” และ
“เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง”
 หลายหน่วยงานดําเนินการประเมินคุณภาพการบริหารองค์การภาครัฐ (PMQA) โดยกําหนด
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ทไ่ี ม่สามารถแสดงผลประโยชน์ทม่ี ตี ่อกลุม่ เป้ าหมายผูร้ บั บริการได้เป็ น
รูปธรรมชัดเจน แม้วา่ จะเป็ นผลประโยชน์เชิงสังคมในกรณีทไ่ี ม่สามารถตีคา่ ผลประโยชน์เป็ น
ตัวเงินได้ อีกทัง้ ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์กบั ผลผลิตแต่ละผลผลิตได้ นอกจากนี้

การประเมินคุณภาพการบริหารองค์การภาครัฐ
ก็ไม่ได้กาํ หนดตัวชีว้ ดั ผลกระทบทีม่ ตี ่อ
ยุทธศาสตร์กระทรวงหรือเป้ าหมายการให้บริการของกระทรวงทีต่ อบสนองความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
 หลายหน่วยงานกําหนดตัวชีว้ ดั ประสิทธิผลของกรมในคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของ
หน่วยงาน (PSA) ทีไ่ ม่แสดงความครบถ้วนของผลลัพธ์อนั เกิดขึน้ จากผลผลิต เนื่องจาก
ได้รบั การเปิ ดโอกาสให้แสดงเพียงบางผลลัพธ์เท่านัน้ และตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์นนั ้ ก็ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ที่
ถูกต้องเนื่องจากนําตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตมาปะปน ยิง่ ไปกว่านัน้ ตัวชีว้ ดั ประสิทธิผลทีแ่ สดง
โดย “ร้อยละของระดับความสําเร็จ” ก็ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ระดับประสิทธิผล แต่เป็ น “ร้อยละของ
ระดับความสําเร็จในกระบวนการ” ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั กระบวนการ (Process Indicator) ซึง่ เป็ น
วัฒนธรรมองค์การแบบดัง้ เดิมของหน่วยงานในระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ทําให้
ตัวชีว้ ดั ทีป่ รากฏในคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานไม่สามารถคัดเลือกให้นํามาใช้
ประโยชน์ในการประเมินความคุม้ ค่าทีว่ ดั ผลตอบแทนทางสังคม และ/หรือ ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจได้
 จากปรากฏการณ์ 4 ข้อข้างต้น กรมจึงต้องทบทวนให้นําเอา “เป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน” และ “เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง” ทีถ่ ูกต้องตามคํานิยามตามคูม่ อื ปฏิบตั ิ
ในการจัดทําคําของบประมาณไปใช้ในการจัดทําคําของบประมาณ การประเมินความคุม้ ค่า
และการประเมินคุณภาพการบริหารองค์การภาครัฐ รวมทัง้ การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่วยงาน ให้เป็ นระบบเดียวกันและป้ องกันความสับสนทีเ่ กิดจากการกระทํา
ของกรมเอง พร้อมทัง้ จัดทําระบบฐานข้อมูลให้รองรับตัวชีว้ ดั ทีป่ รับใหม่ให้ถูกต้อง เพือ่ ให้
สามารถนําไปจัดทํารายงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนด
อย่างไรก็ตาม กรมจะลดภาระในการจัดทํารายงานได้มากหากกรมจัดระบบการจัดทํารายงาน
โดยเฉพาะให้ผบู้ ริหารด้านการจัดทํายุทธศาสตร์ ด้านการประเมินผล ด้านการจัดทํางบประมาณ ด้านการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
และหัวหน้าหน่วยปฏิบตั ทิ ร่ี บั ผิดชอบผลผลิตเข้าร่วมเป็ น
คณะทํางาน (แบบ Ad hoc Committee) อย่างจริงจัง และปรับวัฒนธรรมของข้าราชการให้ทาํ งานแบบ
ส่งเสริมซึง่ กันและกันอย่างจริงใจโดยการนําของผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานทีม่ ภี าวะผูน้ ําอย่างแท้จริง
(5) ภาวะผูน้ ําในการพัฒ นาหน่ ว ยงานในอนาคต
ข้าราชการทีเ่ ป็ นตัวแทนของส่วนราชการของกระทรวงนําร่องจํานวนหนึ่งตัง้ ข้อสงสัยว่าเหตุใด
การประเมินความคุม้ ค่าจึงต้องการข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี หรือเหตุใดการ
ประเมินความคุม้ ค่าจึงต้องประเมินผลกระทบและประเมินประสิทธิผลนอกเหนือไปจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ เพราะว่าผลลัพธ์มกั จะไม่สามารถวัดได้ในปี งบประมาณเดียวกันกับผลผลิต แต่ตอ้ งทอด
เวลาต่อไปอีกประมาณ 1 ปี และผลกระทบอาจจะต้องรอไปอีก 2-3 ปี สิง่ นี้เป็ นความจริงทีป่ รากฏอยูต่ าม
หลักการประเมินผลในระดับต่างๆ แต่ความจริงนี้เองเป็ นเรือ่ งทีช่ ว่ ยค้นหาความแตกต่างของประสิทธิผลและ

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากผลผลิตในปี ทผ่ี า่ นมา 1 ถึง 4 หรือ 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานซึง่ เป็ นแผนระยะยาว (ไม่ใช่แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ) ว่าประสิทธิผลและ
ผลกระทบนัน้ เกิดมาจากความมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดของแต่ละผลผลิต ถ้ายกเลิกได้เพราะไม่
คุม้ ค่าในระดับผลผลิตและผลกระทบก็ควรจะทํา แต่หากยกเลิกไม่ได้กต็ อ้ งหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของผลผลิตจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งภายในหรือทีเ่ รียกว่าปั จจัยเสีย่ งในกระบวนการบริหารคุณภาพ
ขององค์การ ซึง่ เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารในระดับปฏิบตั กิ ารของหน่วยงาน และปรับปรุง
ประสิทธิผลของผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งจากภายนอกหรือทีเ่ รียกว่าปั จจัยเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร์
ซึง่ เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารในระดับนโยบายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงาน
ทีข่ า้ ราชการทีเ่ ป็ นตัวแทนของส่วนราชการได้ทบทวนตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ให้สามารถวัดประสิทธิผลได้ แต่
ภายหลังทีก่ ลับไปปรึกษาผูบ้ ริหารของหน่วยงานและพิจารณาฐานข้อมูลแล้ว ได้เปลีย่ นตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์นนั ้
มาใช้ตวั ชีว้ ดั ผลผลิตแทน ซึง่ ทําให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง
ดังนัน้ รายงานทีป่ รากฏในปั จจุบนั ของบางหน่วยงานจะมีกรณีทห่ี ลีกเลีย่ งการแปลงผลตอบแทน
ให้เป็ นมูลค่าทางการเงินทัง้ ทีเ่ ป็ นกรณีทค่ี วรดําเนินการได้ และจากการทีห่ น่วยงานไม่นําเป้ าหมายการให้
บริการของหน่วยงานไปเชือ่ มโยงกับเป้ าหมายการให้บริการของกระทรวงทีก่ าํ หนดมูลค่าทางการเงินไว้
ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจได้วา่ เป้ าหมายการให้บริการของหน่วยงานไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้ าหมายการให้
บริการของกระทรวง กระนัน้ ก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกหน่วยงานจะต้องพยายามตีคา่ ผลตอบแทน
ให้เป็ นมูลค่าทางการเงินให้ได้ในทุกกรณี (เช่น เป้ าหมายการให้บริการของกระทรวงเกีย่ วข้องกับความมันคง
่
ภายในซึง่ ไม่สามารถแปลงเป็ นมูลค่าทางการเงินได้ หน่วยงานก็ไม่ตอ้ งแปลงเป้ าหมายการให้บริการของ
หน่วยงานเป็ นมูลค่าทางการเงิน)

2.

ข้อ ค้น พบในการดําเนิ น การประเมิ น ความคุ้ม ค่าการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ ของรัฐ ของ
กระทรวงมหาดไทย

ผลการประเมินความคุม้ ค่าของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวมสามารถสะท้อนความคุม้ ค่าใน
ระดับผลกระทบและผลลัพธ์ของกระทรวงได้ในบางประเด็นเท่านัน้
เนื่องจากการกําหนดเป้ าหมายการ
ให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงานเป็ นนามธรรมและสูงกว่าระดับกระทรวง รวมทัง้ มี
การนําตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตไปใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลกระทบและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ ดังนี้
หน่ ว ยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมทีด่ นิ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

ยุทธศาสตร์
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ

กลยุทธ์
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ

ผลกระทบ
ผลผลิต
ผลผลิต
ตอบถูกต้อง
ผลผลิต
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ

ผลล พั ธ์
ผลผลิต
ผลผลิต
ตอบถูกต้อง
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ไม่ตอบ

คําอธิ บ าย:
1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงานเป็ นนามธรรมและสูงกว่าระดับกระทรวง (ความมันคงของรั
่
ฐ) รวมทัง้ ขาดตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็ น
รูปธรรม (ธรรมาภิบาล ระบบบริหารราชการมีประสิทธิภาพมากขึน้ ) และนําตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตไป
ใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลกระทบและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
2. กรมการปกครอง - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงานเป็ น
นามธรรมและสูงกว่าระดับกระทรวง (ความมันคงของรั
่
ฐ ขจัดความยากจน) รวมทัง้ ขาดตัวชีว้ ดั ที่
เป็ นรูปธรรม ตัวชีว้ ดั การขจัดความยากจนใช้เรือ่ งการจดทะเบียนคนจน และไม่เห็นความสําคัญ
ของการวัดในระบบข้อมูลระยะยาว เช่น ข้อมูล จปฐ.หรือ กชช.2ค และนําตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตไปใช้
เป็ นตัวชีว้ ดั ผลกระทบและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
3. กรมทีด่ นิ - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงานเป็ นนามธรรม
่
วติ และสังคม) และนํา
(แก้ไขปั ญหาทีด่ นิ ทํากินของประชาชนทีย่ ากจน เสริมสร้างความมันคงในชี
ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตไปใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลกระทบและตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
4. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงานเป็ นนามธรรม (ประชาชนมีความปลอดภัยจากการเกิดสาธารณภัย) และนําตัวชีว้ ดั ระดับ
ผลผลิตไปใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป็ นนามธรรม (สภาวะแวดล้อมเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี ความคุม้ ครองในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ ) และนําตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตไปใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป็ นนามธรรม (อปท. ปฏิบตั งิ านและให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพอย่างทัวถึ
่ ง)
ตัว อย่า งการประเมิ น ความคุ้ม ค่าระดับ ผลผลิ ต
เมือ่ พิจารณาจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้อง ดังนัน้ จึงใช้เป็ นตัวอย่างในการประเมินความคุม้ ค่าระดับผลผลิต โดยเลือกผลผลิต
“กลุ่มและครัวเรือนยากจนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพือ่ ยกระดับรายได้” เป็ นตัวอย่าง
ซึง่ ผลผลิตนี้สอดคล้องกับเป้ าหมายการให้บริการของกรมในด้านครัวเรือนยากจนได้รบั การพัฒนาเพือ่
ยกระดับรายได้ และสอดคล้องกับเป้ าหมายการให้บริการของกระทรวงในด้านชุมชนสามารถจัดการและ
แก้ไขปั ญหาความยากจน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาํ หนดประเด็นการประเมินและตัวชีว้ ดั เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ของผลผลิต “กลุ่มและครัวเรือนยากจนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพือ่
ยกระดับรายได้” ไว้ดงั นี้

ประสิ ทธิ ภาพ
- ต้นทุนต่อหน่วย

- ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเทียบกับแผน

ประสิ ทธิ ผล
- ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ

รายงานผล
- ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ 1,026,867,000.08 บาท
คํานวณต้นทุนต่อหน่วยจากตัวชีว้ ดั จํานวนครัวเรือนที่
ได้รบั การยกระดับรายได้ 300,000 ครัวเรือน ได้ตน้ ทุน
ต่อหน่วย 3,422.89 บาทต่อครัวเรือน
- ใช้จา่ ยงบประมาณ 1,012,973,644.32
- ต้นทุนใช้จริง 3,376.57 บาท
1.จํานวนครัวเรือนยากจนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพื่อยกระดับ
รายได้
- เป้ าหมาย 300,000 ครัวเรือน
- ผลการดําเนินงาน 300,000 ครัวเรือน
2.จํานวนกลุม่ เศรษฐกิจชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะด้าน
ธุรกิจ
ปี 2549 มีเป้ าหมายการดําเนินงาน 3,750 กลุ่ม มีผลการ
ดําเนินงาน 3,750 กลุม่ คิดเป็ นร้อยละ 100
ปี 2550 มีเป้ าหมายการดําเนินงาน 7,500 กลุ่ม มีผลการ
ดําเนินงาน 7,500 กลุม่ คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลผลิต
ดังนัน้ ผลการดําเนินงานปี 2550 คิดเป็ นร้อยละ 200 เมือ่
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านในปี 2549
3.จํานวนกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการพัฒนา
- เป้ าหมาย 3,000 กลุม่
- ผลการดําเนินงาน 3,010 กลุม่
รายงานผล
ระดับความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนทีม่ ตี ่อการได้รบั
การยกระดับรายได้
- เป้ าหมาย ระดับ 4 จาก 5
- ผลการดําเนินงาน ระดับ 4.11 จาก 5

ผลการประเมิน สรุปได้วา่
มิ ติ ป ระสิ ทธิ ภาพ การดําเนินงานเพือ่ ให้ได้ ผลผลิต “กลุ่มและครัวเรือนยากจนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพือ่ ยกระดับรายได้” มีป ระสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ดําเนินการ (ต้นทุนต่อหน่วย) ทีเ่ กิดขึน้ จริง (3,376.57 บาท/ครัวเรือน) ตํ่ากว่าค่าใช้จา่ ยประมาณการ
(3,422.89 บาท/ครัวเรือน) ขณะทีก่ รมสามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ทัง้ ในด้าน
จํานวนครัวเรือนยากจนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพือ่ ยกระดับรายได้ (บรรลุผลร้อยละ 100) จํานวนกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ (บรรลุผลร้อยละ 100) และจํานวนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่
การผลิตทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพือ่ ยกระดับการพัฒนา (บรรลุผลสูงกว่าแผนร้อยละ 0.33)

มิ ติ ป ระสิ ทธิ ผล พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ พบว่าผูร้ บั บริการ (ครัวเรือนยากจน) มีความพึงพอใจต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการสูงกว่า
เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ (เป้ าหมายความพึงพอใจระดับ 4 จากทัง้ หมด 5 ผลการดําเนินงานผูร้ บั บริการพึง
พอใจ ในระดับ 4.11)
ดังนัน้ กล่าวได้วา่ การปฏิบตั ภิ ารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเพือ่ ให้ได้ผลผลิต “กลุ่มและครัวเรือน
ยากจนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพือ่ ยกระดับรายได้” มีความคุม้ ค่า เพราะสามารถ
บรรลุผลผลิตตามเป้ าหมาย ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ ในขณะทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีต่ ่าํ กว่าเป้ าหมายทีไ่ ด้
กําหนดไว้

3.

ข้อ ค้น พบในการดําเนิ น การประเมิ น ความคุ้ม ค่าการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ ของรัฐ ของ
กระทรวงอุต สาหกรรม

ผลการประเมินความคุม้ ค่าของกระทรวงอุตสาหกรรมในภาพรวมในระดับผลกระทบและผลลัพธ์
ของกระทรวงได้ในบางประเด็นเท่านัน้ ทัง้ นี้การทีต่ วั ชีว้ ดั ส่วนใหญ่ทย่ี งั ไม่ยงั สามารถสะท้อนความคุม้ ค่าได้
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มกี ารรายงานข้อมูลให้กบั ทีมทีป่ รึกษาฯ จึงทําให้ขอ้ มูลยังขาดความสมบูรณ์ และ
ตัวชีว้ ดั บางตัวเป็ นตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนดขึน้ มาใหม่ อย่างไรก็ตามกระทรวงจัดทําตัวชีว้ ดั เป้ าหมายการให้บริการ
กระทรวงไว้ชดั เจนแล้ว
ข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
ตัว อย่า งการประเมิ น ความคุ้ม ค่าระดับ ผลผลิ ต
เมือ่ พิจารณาจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่า สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล
ทรายมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ดังนัน้ จึงใช้เป็ นตัวอย่างในการประเมินความคุม้ ค่าระดับ
ผลผลิต โดยเลือกผลผลิต “การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย” เป็ นตัวอย่าง ซึง่ ผลผลิตนี้
สอดคล้องกับเป้ าหมายการให้บริการของกรมในด้านชาวไร่ออ้ ย 60,000 ราย โรงงานนํ้าตาล 45 โรง และ
ผูส้ ง่ ออกนํ้าตาล 6 รายของไทยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และสอดคล้องกับเป้ าหมายการให้บริการของ
กระทรวงในด้านในฤดูการผลิตปี 49/50 ชาวไร่ออ้ ย 60,000 ราย และโรงงานนํ้าตาล 45 โรง ได้รบั
ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดและผูบ้ ริโภคภายในประเทศมีน้ําตาล เพียงพอต่อการบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายได้กําหนดประเด็นการประเมินและตัวชีว้ ดั เพือ่
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของผลผลิต “การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย”
ไว้ดงั นี้





ประสิ ทธิ ภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย
สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงต่อการให้บริการ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีก่ าํ หนด
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน

คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดตามคูม่ อื
การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเปรียบเทียบกับ
แผน







ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการต่อ
กระบวนการให้บริการ
ประสิ ทธิ ผล
Benefit - Cost Ratio
Cost - Effectiveness
ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์/
เป้ าหมาย

รายงานผล

- ปี 2550 ร้อยละของสัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริง / ค่าใช้จา่ ยตามแผน
197,617,833 บาท / 266,232,680 บาทX 100 = 74%
- ปี 2549 ร้อยละของสัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริง / ค่าใช้จา่ ยตามแผน
245,712,970บาท / 253,228,084 บาท X 100 = 97%
- ปี งบประมาณ 2550 มีสดั ส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตาม
แผน น้อยกว่าปี 2549 ร้อยละ 23
- มาตรฐานนํ้าตาลทราย ทีโ่ รงงานทุกโรงต้องผลิตให้ได้
- ปี 2550 กําหนดจํานวนมาตรการ/แนวทางทีผ่ า่ นความเห็นชอบ
12 เรือ่ ง ทําได้จริง 15 เรือ่ ง คิดเป็ น 125 %
- ปี 2549 กําหนดจํานวนมาตรการ/แนวทาง 12 เรือ่ งทําได้จริง
14 เรือ่ ง คิดเป็ น 116%
- ปี 2550 มีปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริงเทียบกับแผนสูงกว่าปี
2549 ร้อยละ 9

รายงานผล

- ปี 2549 และปี 2550 กําหนดเป้ าหมายทีจ่ ะกํากับดูแลให้ชาวไร่
อ้อยและโรงงานนํ้าตาลปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานชาวไร่ออ้ ยและโรงงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ร้อยละ
100

ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ

ผลการประเมิน สรุปได้วา่
มิ ติ ประสิ ทธิ ภาพ การดําเนินงานเพือ่ ให้ได้ ผลผลิต “การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล
ทราย” มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการดําเนินการ (สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน)
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2550 (197,617,833 บาท) ตํ่ากว่าค่าใช้จา่ ยตามแผน (266,232,680 บาท) ขณะทีก่ รม
สามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ทัง้ ในด้านคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าตาลทรายทีโ่ รงงาน

ทุกโรงต้องผลิตให้ได้ และการกําหนดจํานวนมาตรการ/แนวทางทีผ่ า่ นความเห็นชอบ (บรรลุผลร้อยละ
125)
มิ ติ ป ระสิ ทธิ ผล พิจารณาจาก เป้ าหมายการดําเนินงานใน ปี 2549 และปี 2550 ทีจ่ ะกํากับดูแลให้ชาวไร่
อ้อยและโรงงานนํ้าตาลปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ร้อยละ 80 ผลการดําเนินงานชาวไร่ออ้ ยและโรงงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ร้อยละ 100 สูงกว่า

ดังนัน้ กล่าวได้วา่ การปฏิบตั ภิ ารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายเพือ่ ให้ได้
ผลผลิต “การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย” มีความคุม้ ค่า เพราะสามารถบรรลุผลผลิตสูง
กว่าเป้ าหมาย ในขณะทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีต่ ่าํ กว่าเป้ าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

4.

ข้อ ค้น พบในการดําเนิ น การประเมิ น ความคุ้ม ค่าการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ ของรัฐ ของ
กระทรวงสาธารณสุข

ผลการประเมินความคุม้ ค่าของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมในระดับผลกระทบและผลลัพธ์
ของกระทรวงได้ในบางประเด็นเท่านัน้ ทัง้ นี้การทีต่ วั ชีว้ ดั ส่วนใหญ่ทย่ี งั ไม่ยงั สามารถสะท้อนความคุม้ ค่าได้
เนื่องจากเป็ นตัวชีว้ ดั ทีห่ น่วยงานร่วมกันกําหนดขึน้ มาใหม่ (แต่เดิมไม่ม)ี และบางส่วนไม่ได้มกี ารรายงาน
ข้อมูลให้กบั ทีมทีป่ รึกษาฯ จึงทําให้ขอ้ มูลยังขาดความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหน่วยงานส่วนใหญ่ภายใน
กระทรวงจัดทําตัวชีว้ ดั เป้ าหมายการให้บริการไว้ชดั เจนแล้ว ดังนี้
หน่ ว ยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ

กลยุทธ์
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ

ผลกระทบ
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ผลผลิต

ผลล พั ธ์
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ไม่ตอบ
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ตอบถูกต้อง
ผลผลิต

คําอธิ บ าย:
1. กรมควบคุมโรค - ตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินผลมีระดับผลผลิต แต่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลระดับผลลัพธ์
และระดับผลกระทบ

2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ - เป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงานเป็ นระดับผลผลิต และขาดระบบข้อมูลผลกระทบและผลลัพธ์
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินผลมีระดับผลผลิต แต่ไม่ได้รวบรวมข้อมูล
ระดับผลลัพธ์ และระดับผลกระทบ
4. กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ - ตัวชีว้ ดั เพือ่ การประเมินผลมีระดับผลผลิต แต่ไม่ได้รวบรวมข้อมูล
ระดับผลลัพธ์ และระดับผลกระทบ และนําตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิตไปใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ผลกระทบและตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์
ตัว อย่า งการประเมิ น ความคุ้ม ค่าระดับ ผลผลิ ต
เมือ่ พิจารณาจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่า กรมสุขภาพจิตมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้อง ดังนัน้ จึงใช้เป็ นตัวอย่างในการประเมินความคุม้ ค่าระดับผลผลิต โดยเลือกผลผลิต
“องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตได้รบั การวิจยั พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สเู่ ครือข่าย
ประชาชน” เป็ นตัวอย่าง ซึง่ ผลผลิตนี้สอดคล้องกับเป้ าหมายการให้บริการของกรมในด้านประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
เป้ าหมายการให้บริการของกระทรวงในด้านประชาชนกลุ่มเป้ าหมายมีความสุขตามเกณฑ์ดชั นีความสุข
คนไทย
กรมสุขภาพจิตได้กาํ หนดประเด็นการประเมินและตัวชีว้ ดั เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล ของผลผลิต “องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตได้รบั การวิจยั พัฒนา ถ่ายทอด และ
ประยุกต์ใช้สเู่ ครือข่ายประชาชน” ไว้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ภาพ (output)
[ ] ต้นทุนต่อหน่วยขององค์
ความรู/้ เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตที่
พัฒนาได้

รายงานผล
ปี 2549 : ต้นทุนรวม 425,702,800 บาท
องค์ความรูฯ้ 8 เรือ่ ง
ต้นทุนต่อหน่วย 53,212,850 บาท
ปี 2550 : ต้นทุนรวม 385,809,200 บาท
องค์ความรูฯ้ 10 เรือ่ ง
ต้นทุนต่อหน่วย 38,580,920 บาท

[ ] สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
[ ] สัดส่วนเวลาทีใ่ ช้จริงในการ
ปี 2549 : สูงกว่าเป้ าหมาย คือ ร้อยละ 93.99 (เป้ าหมายร้อยละ 80)
ให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา ปี 2550 : ตํ่ากว่าเป้ าหมาย คือ ร้อยละ 54.83 (เป้ าหมาย ร้อยละ 80)
เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณ 2 ครัง้ ทําให้การวางแผนในการ
ทีก่ าํ หนด
ทํางาน คลาดเคลื่อนไม่เป็ นไปตามแผนทีก่ าํ หนดไว้

ประสิ ทธิ ภาพ (output)
[ ] สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อ
ค่าใช้จา่ ยตามแผน

[ ] คุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดตามคูม่ อื การประกัน
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ
[ ] ปริมาณผลผลิตทีท่ าํ ได้จริง
เปรียบเทียบกับแผน
ประสิ ทธิ ภาพ (output)
[ ] ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ต่อกระบวนการให้บริการ

ประสิ ทธิ ผล (outcome)
[ ] Benefit – Cost Ratio
[ ] Cost – Effectiveness
[ ] ระดับความสําเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย

รายงานผล
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยจริงต่อค่าใช้จา่ ยตามแผน
ปี 2549 : 376,275,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 88.39 ของแผน
ปี 2550 : 378,474,781 บาท คิดเป็ นร้อยละ 98.10 ของแผน
(ผลการใช้จา่ ยจริงทีต่ ่าํ กว่าแผน เนื่องจากกรมสุขภาพจิตสามารถ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้ าหมาย โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าทีไ่ ด้รบั
การจัดสรร
จึงโอนงบประมาณทีเ่ หลือไปใช้เพิม่ ประสิทธิภาพใน
ผลผลิตอื่น หรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีไ่ ม่มงี บประมาณรองรับ)
ปี 2549 : เริม่ เตรียมการพัฒนา
ปี 2550 : กรมสุขภาพจิตมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิจยั
และพัฒนาองค์ความรู้
มีการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต ดังนี้
ปี 2549 : จํานวน 8 เรือ่ ง (เป้ าหมาย 8 เรือ่ ง)
ปี 2550 : จํานวน 10 เรือ่ ง (เป้ าหมาย 10 เรือ่ ง)
รายงานผล
ปี 2549 : กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบและช่องทางการ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
ร้อยละ 88.01 จากเป้ าหมาย ร้อยละ 80
ปี 2550 : กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบและช่องทางการ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
ร้อยละ 90 จากเป้ าหมาย ร้อยละ 70
รายงานผล

- จากการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตสู่
เครือข่ายและประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสามารถจัดการกับความเครียด
ของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
ปี 2549 : ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายสามารถจัดการกับความเครียด
ของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 95.2
ปี 2550 : ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายสามารถจัดการกับความเครียดของ
ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 95.5

ประสิ ทธิ ผล (outcome)

รายงานผล
- องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาและถ่ายทอดได้ถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
ปี 2549 : ร้อยละ 100 จากเป้ าหมายร้อยละ 80
ปี 2550 : ร้อยละ 79 จากเป้ าหมายร้อยละ 80

[ ] ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ี
ต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ
ผลการประเมิน สรุปได้วา่
มิ ติ ป ระสิ ทธิ ภาพ การดําเนินงานเพือ่ ให้ได้ ผลผลิต “องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตได้รบั การ
วิจยั พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สเู่ ครือข่ายประชาชน” มีป ระสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ดําเนินการ (ต้นทุนต่อหน่วย) ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2550 (385,809,200 บาท) ตํ่ากว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในปี 2549 (425,702,800 บาท) ขณะทีก่ รมสามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ทัง้ ในด้าน
การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต (บรรลุผลร้อยละ 100) คุณภาพตามมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ และกลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบและช่องทางการ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตสูงกว่าเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (บรรลุผลสูงกว่าแผนร้อยละ
20)
มิ ติ ป ระสิ ทธิ ผล พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย พบว่าในปี 2550
การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิตสูเ่ ครือข่ายและประชาชน
ส่งผลให้
ประชาชนสามารถจัดการกับความเครียดของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 95.5
ั นาและถ่ายทอดได้ถูกนําไปใช้
(บรรลุผลสูงกว่าปี 2549 ร้อยละ 0.3) และองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตใกล้เคียงกับเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (บรรลุผลตํ่ากว่าแผนร้อยละ 1.0)
ดังนัน้ กล่าวได้วา่ การปฏิบตั ภิ ารกิจของกรมสุขภาพจิตเพือ่ ให้ได้ผลผลิต “องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ น
สุขภาพจิตได้รบั การวิจยั พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สเู่ ครือข่ายประชาชน” มีความคุม้ ค่า เพราะ
สามารถบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้ าหมาย มี Benefit - Cost Ratio มากกว่าปี 2549 ในขณะทีม่ ี
ค่าใช้จา่ ยทีต่ ่าํ กว่าเป้ าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

5.

ข้อ เสนอแนะต่อ กระทรวงและกรมในการประเมิ น ความคุ้ม ค่า ในการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ
ภาครัฐ
ด้านยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย และตัวชี้วดั
1. กระทรวงและกรมควรจัดทําโครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติให้ชดั เจน
2. กระทรวงและกรมควรกําหนดเป้ าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้ าหมายการให้บริการ
หน่วยงานให้ชดั เจน

3.

กระทรวงและกรมควรกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงและแผน
กลยุทธ์ของกรมและกําหนดค่าเป้ าหมายทีม่ คี วามสมบูรณ์ของข้อมูล
ด้านระบบฐานข้อมูล
4. กระทรวงและกรมควรจัดระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
โดยเฉพาะการเปรียบเทียบ
ข้อมูล 2 - 3 ปี ย้อนหลัง
5. กระทรวงและกรมควรจัดระบบการเก็บข้อมูลทีห่ น่วยปฏิบตั เิ พือ่ ประเมินประสิทธิภาพของ
ผลผลิต
6. กระทรวงและกรมควรจัดระบบการรวบรวมข้อมูลทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลกลางของหน่วยงานเพือ่
ประเมินประสิทธิภาพของผลผลิต
ด้านการประเมิ นผลและการจัดสรรงบประมาณ
7. กระทรวงและกรมควรกําหนดให้หน่วยประเมินผลกลางของหน่วยงาน (เช่น สํานัก/กอง/
ฝ่ ายทีร่ บั ผิดชอบด้านการประเมินผล)
ดําเนินการประเมินประสิทธิผลต่อเป้ าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน
8. กระทรวงและกรมควรเกลีย่ งบประมาณของหน่วยงานให้แก่กจิ กรรมการประเมินความ
คุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงาน

6.

ข้อ เสนอแนะต่อ สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรประสานงานไปยังสํานัก
งบประมาณให้หน่วยงานปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ปฏิบตั ิ “การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ” โดยเฉพาะ
การกําหนด “เป้ าหมายการให้บริการของกระทรวง” และ “เป้ าหมายการให้บริการของหน่วยงาน” ตาม
นิยามศัพท์ของสํานักงบประมาณอย่างเคร่งครัดเพือ่ เอือ้ ต่อการประเมินความคุม้ ค่า ทัง้ ตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล
ตัวชีว้ ดั ผลกระทบ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั Cost - Effectiveness ได้
------------------------------------------------------

ภาคผนวก ก
ประเภทของยุทธศาสตร์ ชาติตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
การประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิภารกิจของภาครัฐจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ชาติลงมายังยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์ของหน่วยงานระดับกรม ผลผลิตของกรม จนถึงกิจกรรมนําส่ ง
ผลผลิตและค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมของแต่ละผลผลิต
โดยที่ยทุ ธศาสตร์ชาติน้ นั ต้องอ้างอิงถึง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ผลผลิตของกรมจะต้องแสดงความสัมพันธ์ให้ได้วา่
เชื่อมโยงกับแนวนโยบายใด และมีตวั ชี้วดั ที่เชื่อมโยงผ่านผลลัพธ์ และเป้าหมายการให้บริ การของกระทรวง
ไปยังยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
1. แนวนโยบายด้ านความมัน่ คงของรัฐ
 พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
 พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึง เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ รวมทั้งการป้องกันประเทศ
2. แนวนโยบายด้ านการบริหารราชการแผ่ นดิน
 จัดระบบการบริ หารราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
 กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
 บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พัฒนาการเมือง
3. แนวนโยบายด้ านศาสนา
 ส่ งเสริ มความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
 ส่ งเสริ มการนําหลักธรรมของศาสนามาใช้
4. แนวนโยบายด้ านสั งคม
 คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย
 ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย
 เสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
 สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพและผูอ้ ยูใ่ นสภาวะ
ยากลําบาก
5. แนวนโยบายด้ านการสาธารณสุ ข
 ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุ ขภาพที่เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพอันนําไปสู่ สุขภาวะที่ยงั่ ยืน
ของประชาชน

 จัดและส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
 ส่ งเสริ มให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริ การสาธารณสุ ข
6. แนวนโยบายด้ านการศึกษา
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
 ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนา และเอกชนจัดและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ
 เผยแพร่ ขอ้ มูลผลการศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
7. แนวนโยบายด้ านวัฒ นธรรม
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู ้รักสามัคคีและการเรี ยนรู ้ ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. แนวนโยบายด้ านกฎหมายและการยุติธรรม
 ดูแลให้มีการปฏิบตั ิและบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และทัว่ ถึง
 ส่ งเสริ มการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู ้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 ให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย
 คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดย
บุคคลอื่น
 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดาํ เนินการเป็ นอิสระเพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนากฎหมายของประเทศ
 ปรับปรุ งกฎหมายให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจาก
กฎหมายนั้น
9. แนวนโยบายด้ านการต่ างประเทศ
 ส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี และความร่ วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบตั ิต่อกันอย่าง
เสมอภาค
 ปฏิบตั ิตามสนธิสญ
ั ญาด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณี ที่ได้กระทํา
ไว้กบั นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศรัฐ
 ส่ งเสริ มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ

 ให้ความคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
10 แนวนโยบายด้ านเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กบั การประกอบกิจการ
 ควบคุมให้มีการรักษาวินยั การเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
 ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็ นธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
 จัดให้มีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทัว่ ถึง
 กํากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
 ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม คุม้ ครอง ส่ งเสริ มและขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้า
บริ การ และการประกอบอาชีพ
 ส่ งเสริ มให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา
 คุม้ ครองแรงงานเด็กและสตรี
 จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผทู ้ าํ งานมีสิทธิเลือกผูแ้ ทนของตน
 จัดระบบประกันสังคม
 คุม้ ครองให้ผทู ้ าํ งานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็ น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
 คุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
 ส่ งเสริ มให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด
 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรู ปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
 ส่ งเสริ ม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบสหกรณ์ให้เป็ นอิสระ
 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนิน
กิจการด้านเศรษฐกิจ
 จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความมัน่ คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุน กิจการพาณิ ชยนาวี การขนส่ งทางราง รวมทั้ง การดําเนินการตามระบบ
บริ หารจัดการขนส่ งทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 ส่ งเสริ มและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง
 ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
11. แนวนโยบายด้ านทีด่ ิน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
 กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยให้คาํ นึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
 กําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยัง่ ยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจด้วย
 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิในที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรื อวิธีอื่น
 จัดหาแหล่งนํ้าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
 จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพือ่
ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
 จัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็ นระบบและเกิด
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
 ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บํารุ งรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
 ส่ งเสริ ม บํารุ งรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
 ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน
12. แนวนโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ ทรัพ ย์ สินทางปัญญา และพลังงาน
 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ
 เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้าน
วิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวติ
 ส่ งเสริ มการประดิษฐ์หรื อการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่
 รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
 ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติ
และเป็ นคุณต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
13. แนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน

 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริ การสาธารณะ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐทุกระดับ ใน
รู ปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรื อตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรื อรู ปแบบอื่น
 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
 ส่ งเสริ มและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
 ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่ วมของประชาชนตาม
มาตรานี้ตอ้ งคํานึงถึงสัดส่ วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

-----------------------------------------------------------

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างผลผลิตของหน่ วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี พ.ศ.2550
จําแนกตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
( * หมายถึง มีหลายหน่ วยงานทีม่ ีชื่อผลผลิตทีเ่ หมือนกันหรื อคล้ ายคลึงกัน)
แนวนโยบาย
ผลผลิต
1. แนวนโยบายด้ านความมัน่ คงของรัฐ
 พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์  ส่ งเสริ มและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย*์
 การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ
และปฏิบตั ิตามพระราชประสงค์*
 การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริ ยแ์ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์
 การดําเนินการด้านเลขานุการในพระองค์ พระ
บรมวงศ์และพระอนุวงศ์
 ความสะดวกแด่พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรม
วงศานุวงศ์
 พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึง เอกราช อธิปไตย และ  การเตรี ยมกําลังและใช้กาํ ลังในการป้องกัน
บูรณภาพแห่ งเขตอํานาจรัฐ รวมทั้งการ
ประเทศและการรักษาความมัน่ คงภายใน*
ป้องกันประเทศ
 การบริ หารจัดการการป้องกันประเทศ
 การผนึกกําลังป้องกันประเทศ
 การพัฒนาความพร้อมรบของกองทัพ
 การวิจยั และการพัฒนาการทางทหาร การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร
 การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ
 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน*
 ข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง*
 การรักษาความมัน่ คงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้*

แนวนโยบาย







2. แนวนโยบายด้ านการบริหารราชการแผ่นดิน
 จัดระบบการบริ หารราชการส่ วนกลาง
และส่ วนภูมิภาค
 กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

 บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลผลิต
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คง
การสร้างความร่ วมมือด้านความมัน่ คงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ*
ความร่ วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาการก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติ
นโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและ
แนวทางด้านความมัน่ คงแห่งชาติ
ศูนย์บริ หารวิกฤตการณ์แห่ งชาติ
อํานวยการและสนับสนุนการบริ หารราชการ
ด้านความมัน่ คงของรัฐ

 ราชการบริ หารส่ วนกลางและจังหวัดมีการ
บริ หารจัดการที่ทนั สมัย
 อําเภอเป็ นศูนย์กลางการบริ การประชาชน
 เสริ มสร้างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
ขจัดความยากจน
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับการส่ งเสริ ม
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความโปร่ งใสใน
การบริ หารและการให้บริ การสาธารณะ
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนและเสริ มสร้างด้านการผังเมือง
 การพัฒนาระบบราชการ*
 หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การจนเป็ นที่ยอมรับ
 แผนและยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท
 แผนและยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน

แนวนโยบาย




 พัฒนาการเมือง







ผลผลิต
แผนและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ
แผนและยุทธศาสตร์การรักษาความมัน่ คงและ
ส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
การบริ หารจัดการของรัฐบาล*
การจัดทําและบริ หารจัดการงบประมาณ
ข้อเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์*
การติดตามและประเมินผล*
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ระบบประชาธิปไตย

3. แนวนโยบายด้ านศาสนา
 ส่ งเสริ มความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิก
ชนของทุกศาสนา

 ประชาชนกลุม่ เป้าหมายยอมรับซึ่งกันและกัน
 ศาสนสถานได้รับการอนุรักษ์ การสนองงาน
พระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี
 ส่ งเสริ มการนําหลักธรรมของศาสนามาใช้  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู ้เรื่ อง
ศาสนาและธรรมาภิบาล
 พระพุทธศาสนาได้รับการทํานุบาํ รุ งส่ งเสริ ม
 พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริ มและเผยแผ่
หลักธรรม

4. แนวนโยบายด้ านสังคม
 คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษาปฐมวัย
 ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย

 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
 เครื อข่ายที่ได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ
 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
 เครื อข่ายที่ได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา

แนวนโยบาย
 เสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน

ผลผลิต




 สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู ้ ู งอายุ 
ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพและผูอ้ ยู่
ในสภาวะยากลําบาก





5. แนวนโยบายด้ านการสาธารณสุ ข
 ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุ ขภาพที่เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพอัน
นําไปสู่ สุขภาวะที่ยงั่ ยืนของประชาชน

ศักยภาพ
ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
เครื อข่ายที่ได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ
ประชาชนได้รับการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทาง
สังคม
ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
เครื อข่ายที่ได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา
ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริ การสวัสดิการ
สังคมศักยภาพ
ผูส้ ู งอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์ในการทําประโยชน์และสร้าง
รายได้
ผูส้ ู งอายุที่ได้รับการส่ งเสริ มให้เข้าถึง
หลักประกันทางสังคม

 ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู ้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและการ
ดูแลสุ ขภาพที่ถูกต้อง*
 องค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก การแพทย์พ้นื บ้านและสมุนไพร
ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ ชุมชน*
 ประชาชนได้รับความรู ้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค ภัยสุ ขภาพและมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่เหมาะสม
 จัดและส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับบริ การ  การบริ การรักษาพยาบาล*
สาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและมี  การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์*
ประสิ ทธิภาพ
 ประชาชนได้รับบริ การ ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภาพ

แนวนโยบาย





5. แนวนโยบายด้ านการสาธารณสุ ข (ต่ อ)
 ส่ งเสริ มให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสุ ขภาพและการจัดบริ การ
สาธารณสุ ข

6. แนวนโยบายด้ านการศึกษา
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรค
และภัยสุ ขภาพ*
สถานบริ การด้านสุ ขภาพและระบบเครื อข่าย
การส่ งต่อในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและครอบคลุม*
สถานบริ การสุ ขภาพภาครัฐได้รับการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานบริ การสุ ขภาพ
ประชาชนได้รับการบริ การเฉพาะทางด้าน
สุ ขภาพจิต

 ผลงานการส่ งเสริ มพัฒนาและควบคุม กํากับ
คุณภาพมาตรฐานบริ การสุ ขภาพในสถาน
บริ การสุ ขภาพภาครัฐและเอกชน*
 องค์กรภาคีเครื อข่ายพันธมิตรสร้างสุ ขภาพ
ได้รับการส่ งเสริ ม พัฒนา และสนับสนุนให้มี
ส่ วนร่ วมในการจัดการด้านสุ ขภาพ
 ภาคีเครื อข่ายสุ ขภาพมีความเข้มแข็ง

 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี*
 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ*
 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์*
 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามโครงการเร่ งรัดผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน*
 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึกของความเป็ น  (ไม่มีขอ้ มูล)
ไทย มีระเบียบวินยั คํานึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวม และยึดมัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการกระจายอํานาจ  นักเรี ยนในพื้นที่ อปท.ที่ได้รับการศึกษา

แนวนโยบาย
ผลผลิต
เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน  โครงการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน
องค์การทางศาสนา และเอกชนจัดและมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม
และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ใน  ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้*
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ
 ผลงานวิจยั เพือ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี*
 การเป็ นศูนย์กลางการวิจยั ของประเทศที่มี
โครงสร้างและระบบการวิจยั ที่ครบวงจร
 การสนับสนุนการวิจยั
 เผยแพร่ ขอ้ มูลผลการศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุน  การมีหน่วยงาน กลไก โครงการที่สร้างงานวิจยั
สนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมหรื อภาคบริ การ หรื องาน
นวัตกรรม
 การเป็ นหน่วยงานระบบฐานข้อมูลวิจยั ของ
ประเทศ
7. แนวนโยบายด้ านวัฒ นธรรม
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู ้รักสามัคคี  แหล่งเรี ยนรู ้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
และการเรี ยนรู ้ ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่
พัฒนา*
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ผลงานทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)*
ปัญญาท้องถิ่น
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทย*
8. แนวนโยบายด้ านกฎหมายและการยุติธรรม
 ดูแลให้มีการปฏิบตั ิและบังคับการให้
เป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
เป็ นธรรม และทัว่ ถึง

 การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริ งตามคํา
ร้องเรี ยน
 คดีที่ดาํ เนินการในชั้นพนักงานอัยการ
 คดีที่ดาํ เนินการในชั้นศาล
 คดีพิเศษได้รับการสอบสวน

แนวนโยบาย


 ส่ งเสริ มการให้ความช่วยเหลือและให้
ความรู ้ทางกฎหมายแก่ประชาชน








 ให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการยุติธรรม และการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
 คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลให้
พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐและโดยบุคคลอื่น



ผลผลิต
ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ดา้ นนิติ
วิทยาศาสตร์
การบังคับคดี
ผลงานด้านการอํานวยความยุติธรรม*
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ผลงานด้านการบริ การประชาชนและสังคม
การคุม้ ครองสิ ทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู ้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และสนับสนุนการ
ประนอม / ระงับข้อพิพาท
ประชาชนได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย
โครงการเครื อข่ายยุติธรรมชุมชน

 การคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
 การส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน
 ประชาชนเข้าถึงหลักประกันตามหลักการสิ ทธิ
มนุษยชนสากล
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์*
 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มความ
เสมอภาคการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ*
 ผูบ้ ริ โภคได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิในด้านต่าง ๆ
(สคบ.)

8. แนวนโยบายด้ านกฎหมายและการยุติธรรม
(ต่ อ)
 ผูบ้ ริ โภคได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ
ในสิ ทธิดา้ นต่างๆ (สคบ.)
 การพิทกั ษ์ประโยชน์ผบู ้ ริ โภค

แนวนโยบาย

ผลผลิต
 ประชาชนได้รับการคุม้ ครองในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพที่ปลอดภัย*
 ผูบ้ ริ โภคได้รับการคุม้ ครองด้านบริ การสุ ขภาพ
 บุคคล เป้าหมาย ได้รับการกําหนดสถานะและ
การคุม้ ครองสิ ทธิ
 ประชาชนได้รับความคุม้ ครองจากการ
ประกันภัย
 ประชาชนได้รับความรู ้และมีส่วนร่ วมด้านสิ ทธิ
เสรี ภาพ
 ประชาชนผูม้ ีสิทธิในระบบหลักประกันสุ ขภาพ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพและได้รับการคุม้ ครอง
สิ ทธิ
ผลการคุม้ ครองสิ ทธิประชาชนและเสริ มสร้างการ
ปฏิบตั ิราชการที่ดี
 (ไม่มีขอ้ มูล)

 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมายที่ดาํ เนินการเป็ นอิสระเพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายของประเทศ
 ปรับปรุ งกฎหมายให้เป็ นไปตาม
 การพัฒนากฎหมาย
รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็น  การส่ งเสริ มสนับสนุนบทบาทของสภานิติ
ของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้น
บัญญัติแห่งชาติ
 ร่ างกฎหมายและให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมาย
9. แนวนโยบายด้ านการต่ างประเทศ
 ส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี และความร่ วมมือ  งานการทูตเชิงรุ กโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆ
กับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการ
และการดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตที่
ปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค
สนองการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 ปฏิบตั ิตามสนธิสญ
ั ญาด้านสิ ทธิมนุษยชน  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
ที่ประเทศไทยเป็ นภาคี รวมทั้งตาม
บ้านและอนุภูมิภาคเอเชีย และมหาอํานาจใน
พันธกรณี ที่ได้กระทําไว้กบั นานาประเทศ
ด้านการเมืองความมัน่ คง ความร่ วมมือทาง
และองค์การระหว่างประเทศรัฐ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุ
ภาคีขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกมิติ
 บทบาทและการมีส่วนร่ วมของไทยในเวทีพหุ

แนวนโยบาย

9. แนวนโยบายด้ านการต่ างประเทศ (ต่ อ)
 ส่ งเสริ มการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวกับนานาประเทศ

 ให้ความคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ

10 แนวนโยบายด้ านเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการดําเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม
จริ ยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กบั
การประกอบกิจการ
 ควบคุมให้มีการรักษาวินยั การเงินการคลัง
เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มี
ความเป็ นธรรมและสอดคล้องกับการ

ผลผลิต
ภาคีระดับต่างๆในทุกมิติเป็ นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศ
 ผลงานการประสานส่ วนราชการในต่างประเทศ
ด้านการสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตร์ดา้ น
การแข่งขันของประเทศรวมทั้งการแสวงหา
ตลาดเชิงรุ กและการรักษาผลประโยชน์ของไทย
ในด้านการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
 โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบ
บูรณาการ
 ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิ ทธิของ
คนไทยได้รับความคุม้ ครอง
 แรงงานไทยในต่างแดนได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
ประโยชน์

 เกษตรกรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
 สถานประกอบกิจการมีระบบบริ หารจัดการ
มาตรฐานแรงงาน
 การบริ หารการเงิน การคลังภาครัฐ
 การกํากับดูแล การคลัง การบัญชี การพัสดุและ
การตรวจสอบภายใน
 การบริ หารการชําระหนี้ของรัฐบาล
 การบริ หารจัดการหนี้สาธารณะ
 การจัดเก็บภาษี

แนวนโยบาย
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
 จัดให้มีการออมเพื่อการดํารงชีพในยาม  (ไม่มีขอ้ มูล)
ชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างทัว่ ถึง
 กํากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขัน  (ไม่มีขอ้ มูล)
อย่างเสรี และเป็ นธรรม ป้องกันการ
ผูกขาดตัดตอนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

10 แนวนโยบายด้ านเศรษฐกิจ (ต่ อ)
 ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็ นธรรม คุม้ ครอง ส่ งเสริ มและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้
ในการผลิตสิ นค้า บริ การ และการ
ประกอบอาชีพ
 ส่ งเสริ มให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา

 คุม้ ครองแรงงานเด็กและสตรี
 จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบ
ไตรภาคีที่ผทู ้ าํ งานมีสิทธิเลือกผูแ้ ทนของ
ตน
 จัดระบบประกันสังคม

ผลผลิต

 แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
 การให้บริ การข้อมูลสารสนเทศ
 กลุ่มและครัวเรื อนยากจนที่ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
รายได้
 ประชาชนได้รับบริ การแนะแนวอาชีพ
 ประชาชนได้รับบริ การส่ งเสริ มอาชีพและการมี
งานทํา
 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มความรู ้
และพัฒนาอาชีพ
 (สิ ทธิมนุษยชน – ดูดา้ นกฎหมาย)
 สถานประกอบกิจการมีระบบบริ หารจัดการ
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 ผูป้ ระกันตนได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย

แนวนโยบาย

ผลผลิต

ประกันสังคม
 คุม้ ครองให้ผทู ้ าํ งานที่มีคุณค่าอย่าง
 แรงงานได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิตามมาตรฐาน
เดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์
แรงงาน
และสวัสดิการที่เป็ นธรรมโดยไม่เลือก
 ลูกจ้างได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเงิน
ปฏิบตั ิ
ทดแทน
 คุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของ
 การรักษาระดับราคาสิ นค้าเกษตร
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด
 ส่ งเสริ มให้สินค้าเกษตรได้รับ
 การผลิตสิ นค้าเกษตรได้รับการส่ งเสริ มและ
ผลตอบแทนสู งสุ ด
พัฒนา
 สิ นค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน*
 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรู ป  ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของ
ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ
เกษตรกร
10 แนวนโยบายด้ านเศรษฐกิจ (ต่ อ)
 ส่ งเสริ ม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบ
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด
สหกรณ์ให้เป็ นอิสระ
ทะเบียนจัดตั้งและส่ งเสริ ม
 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ  สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับ
หรื อวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของ
การพัฒนา
ประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
 จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอัน
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ*
จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการพาณิ ชยนาวี  การกํากับดูแลขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวี
การขนส่ งทางราง รวมทั้ง การดําเนินการ  การบํารุ งรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
ตามระบบบริ หารจัดการขนส่ งทั้งภายใน
คมนาคมขนส่ งทางนํ้า
และระหว่างประเทศ
 พัฒนาท่าเรื อโลจิสติกส์
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชน  (ไม่มีขอ้ มูล)
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ

แนวนโยบาย
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
 ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ
11. แนวนโยบายด้ านทีด่ ิน ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
 กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยให้คาํ นึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
กําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยัง่ ยืน
โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจด้วย
 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรม
และดําเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยการปฏิรูป
ที่ดินหรื อวิธีอื่น
 จัดหาแหล่งนํ้าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้
อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
 จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และ
ดําเนินการตามผังเมืองอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อ
ประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
 จัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากร
นํ้าและทรัพยากร-ธรรมชาติอื่นอย่างเป็ น
ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม

ผลผลิต
 (ไม่มีขอ้ มูล)

 ทรัพยากรที่ดินและนํ้าได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟู
 โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
 งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริ การให้แก่
ประชาชน
 ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริ หารจัดการ
 ที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน
 ที่ดินที่ได้รับการจัดรู ปเพื่อพัฒนา
 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน






การจัดหาแหล่งนํ้าและเพิม่ พื้นที่ชลประทาน
โครงการเขื่อนชลประทาน*
ผังเมืองที่จดั ทํา
มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากการบังคับใช้

 การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม*
 ฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารจัดการด้าน

แนวนโยบาย

ผลผลิต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม*

11. แนวนโยบายด้ านทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ต่ อ)
 ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน
 การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และ
บํารุ งรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย  การให้บริ การสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
ทางชีวภาพอย่างสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม*
 การเสริ มสร้างขีดความสามารถและส่ งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า
 การเสริ มสร้างขีดความสามารถและส่ งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า
บาดาล
 การบริ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน
 ส่ งเสริ ม บํารุ งรักษา และคุม้ ครองคุณภาพ  พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์*
สิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
 ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
 การกํากับ ดูแล แหล่งกําเนิดมลพิษ จัดการ
สุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
อุบตั ิภยั ฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชน  มาตรฐาน มาตรการ ข้อเสนอแนะ แผนในการ
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จัดการมลพิษ และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
ต้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน
12. แนวนโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ ทรัพ ย์ สินทาง
ปัญญา และพลังงาน
 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  การวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ
เทคโนโลยี*
 เรื่ องนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุนไปสู่ เชิงพาณิ ชย์
 การพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่ งชาติ
 การอนุรักษ์ วิจยั และขยายพันธุ์พืชไทย

แนวนโยบาย

ผลผลิต
 วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์

12. แนวนโยบายด้ านวิทยาศาสตร์ ทรัพ ย์ สินทาง
ปัญญา และพลังงาน (ต่ อ)
 เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และ
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี*
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้
 การบริ การสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และ
ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการ
เทคโนโลยี
ดํารงชีวิต
 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 การให้บริ การเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 การให้บริ การกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
 การให้บริ การความรู ้ทางด้านพฤกษศาสตร์
 การให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การให้บริ การนิทรรศการวิทยาศาสตร์
 คําปรึ กษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
 ส่ งเสริ มการประดิษฐ์หรื อการค้นคิด
 องค์ความรู ้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่
 รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ  (ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ – ดูดา้ น
ปั ญญาไทย
เศรษฐกิจ)
 ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
 ทรัพย์สินทางปั ญญาได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ
 ทรัพย์สินทางปั ญญาได้รับการปกป้องสิ ทธิและ
ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
 ทรัพย์สินทางปั ญญาได้รับการส่ งเสริ มและ
พัฒนาเชิงพาณิ ชย์
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั พัฒนา
 การส่ งเสริ ม สนับสนุนการลงทุนสํารวจและ
และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่ง
ผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ได้จากธรรมชาติและเป็ นคุณต่อ
 ผลการอนุรักษ์พลังงาน

แนวนโยบาย
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ







ผลผลิต
พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
บริ หารจัดการแผนพลังงาน
การบริ หารสัญญาการสํารวจและผลิตเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน
การบริ การเทคโนโลยีนิวเคลียร์

13. แนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
 ต้นร่ างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
สําหรับสมาชิกสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
สังคมแห่ งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
ระดับท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรี
 เสริ มสร้างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
ขจัดความยากจน
13. แนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(ต่ อ)
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความโปร่ งใสใน
ประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมือง
การบริ หารและการให้บริ การสาธารณะ
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งการจัดทําบริ การสาธารณะ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ  (ไม่มีขอ้ มูล)
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจ
รัฐทุกระดับ ในรู ปแบบองค์กรทางวิชาชีพ
หรื อตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรื อ
รู ปแบบอื่น
 ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
 (ไม่มีขอ้ มูล)
ในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน
การดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่

แนวนโยบาย
ผลผลิต
รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบ
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความต้องการของชุมชนในพื้นที่
 ส่ งเสริ มและให้การศึกษาแก่ประชาชน
 ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ของประชาชน
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
13. แนวนโยบายด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(ต่ อ)
 ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  การจัดการเลือกตั้ง
โดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่ วม  การส่ งเสริ มและพัฒนาการมีส่วนร่ วมทางการ
ของประชาชนตามมาตรานี้ตอ้ งคํานึงถึง
เมือง
สัดส่ วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ: ผลผลิตข้างต้นครอบคลุมประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมดของส่ วนราชการ (ไม่รวม
รัฐวิสาหกิจและกองทุน) ส่ วนอีกประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือหน่วยงานจะต้องพิจารณา
รายละเอียดกิจกรรมของผลผลิตเพื่อเทียบเคียงว่าจะตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐใน
ประเด็นใด
----------------------------------------------------------ภาคผนวก ง
ตัวอย่ างแบบรายงานที่กรอกข้ อมูลได้ สมบูรณ์

การกําหนดตัวชี้วดั และการพิจารณาความสมบูรณ์ ของข้ อมูล
สํ านักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ผลผลิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 1: การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม

ตัวชี้วดั ผลกระทบ (Impact)
แหล่งที่มา
ตัวชี้วดั ประสิ ทธิผล (Outcome)
ของข้ อมูล
ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพ (Output)
1. ชาวไร่ ออ้ ย โรงงานนํ้าตาล ได้รับผลตอบแทน - สํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมอ้อยและ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด และผูบ้ ริ โภค
ภายในประเทศมีน้ าํ ตาลเพียงพอต่อการบริ โภค นํ้าตาลทราย
2. รายได้ของชาวไร่ ออ้ ยและโรงงานนํ้าตาลเพิ่มขึ้น - สํานักพัฒนาวัตถุดิบ
- สํานักพัฒนา
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
กลยุทธ◌์ที่ 1.1: นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ชาวไร่ ออ้ ย 60,000 ราย โรงงานนํ้าตาล 45 โรง และ อุตสาหกรรมนํ้าตาล
ทรายและอุตสาหกรรม
อ้อย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มี ผูส้ ่ งออกนํ้าตาล 6 ราย ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ต่อเนื่อง
ประสิ ทธิผล
ผลผลิตที่ 1.1.1: การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย ร้อยละ 80 ของนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการที่
ได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ นุมตั ิสุดท้าย
และนํ้าตาลทราย
ชาวไร่ ออ้ ยสามารถผลิตอ้อยที่มีค่าความหวานไม่ต่าํ - สํานักนโยบาย
กลยุทธ◌์ที่ 1.2: การสนับสนุนการเพิ่มขีด
อุตสาหกรรมอ้อยและ
ความสามารถของอุตสาหกรรมอ้อยนํ้าตาลทราย กว่า 10 C.C.S. และโรงานนํ้าตาลมีประสิ ทธิภาพ
นํ้าตาลทราย
และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างมีประสิ ทธิภาพ การผลิตนํ้าตาลทรายไม่ต่าํ กว่า 93.9 ก.ก./ตันอ้อย
- สํานักพัฒนาวัตถุดิบ
กลยุทธ◌์ที่ 1.3: การพัฒนาระบบชี้นาํ เตือนภัย
- สํานักพัฒนา
และข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมอ้อย
อุตสาหกรรมนํ้าตาล
นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ชาวไร่ ออ้ ย 500 ราย และโรงงานนํ้าตาล 15 โรง มี ทรายและอุตสาหกรรม
ผลผลิตที่ 1.2.1: การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมอ้อย
ต่อเนื่อง
ความรู ้ เทคนิควิชาการ จากการถ่ายทอด
และนํ้าตาลทราย
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หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
รวบรวมข้ อมูล
- สํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมอ้อย
และนํ้าตาลทราย

ความมีอยู่ของ
ข้ อมูล
(Y/N)
Y

ความสมบูรณ์
ของข้ อมูล
(Y/N)
Y

- สํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมอ้อย
และนํ้าตาลทราย

Y

Y

แบบฟอร์ มเพื่อพิจารณาว่ าจะวิเคราะห์ ประสิ ทธิผลต่ อค่ าใช้ จ่าย (Cost - Effectiveness) ได้ หรื อไม่
จ. ชื่ อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2550
- การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
ฉ. ผลผลิตนีต้ อบสนองเป้าหมายการให้ บริการของหน่ วยงาน (ระบุกลุ่มเป้ าหมายและลักษณะผลประโยชน์ )
- ปี งบประมาณ 2550 ชาวไร่ ออ้ ย 60,00 ราย โรงงานนํ้าตาล 45 โรง และผูส้ ่ งออกนํ้าตาล 6 รายของไทย ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
ช. ผลผลิตนีต้ อบสนองเป้าหมายการให้ บริการของกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์ )
- ในฤดูการผลิตปี 49/50 ชาวไร่ ออ้ ย 60,000 ราย และโรงงานนํ้าตาล 45 โรง ได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดและผูบ้ ริ โภคภายในประเทศมีน้ าํ ตาล เพียงพอต่อการบริ โภค
ซ. กิจกรรมหลัก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 )
กิจกรรมหลัก
ปริมาณงาน
1. การกํากับดูแลด้านอ้อย
ชาวไร่ ออ้ ย 60,000 ราย
2. การกํากับดูแลด้านนํ้าตาลทราย
โรงงานนํ้าตาล 45 โรง บริ ษทั ส่ งออก 6 ราย
3. การกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
12 เรื่ อง
4. การกํากับดูแลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ผูผ้ ลิตสิ นค้าเพื่อการส่ งออก 50 ราย
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิผลต่ อค่ าใช้ จ่าย (Cost effectiveness)
3. ผลประโยชน์
1.1 ผลประโยชน์ ทางตรงที่คดิ มูลค่ าเป็ นเงินได้ (งบประมาณ ปี 50)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผูร้ ับบริ การกลุ่มเป้าหมาย - ในปี งบประมาณ 2550 ชาวไร่ ออ้ ย 60,000 ราย โรงงานนํ้าตาล
45 โรง และผูส้ ่ งออกนํ้าตาล 6 ราย ของไทย ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กลุ่มสังคม
1.2 ผลประโยชน์ ทางอ้ อมทีค่ ดิ มูลค่ าเป็ นเงินได้
ลักษณะของผลประโยชน์
ผูร้ ับบริ การกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสังคม
1.3 ผลประโยชน์ ทคี่ ดิ มูลค่ าเป็ นเงินไม่ ได้ (ถ้ ามี ให้ อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของผลประโยชน์
ผูร้ ับบริ การกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสังคม
- ในฤดูการผลิตปี 49/50 ชาวไร่ ออ้ ย 60,000 ราย โรงงานนํ้าตาล
45 โรงได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดและผูบ้ ริ โ ภค
ภายในประเทศมีน้ าํ ตาลเพียงพอต่อการบริ โ ภค
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มูลค่า (บาท)
71,165 ล้านบาท

มูลค่า (บาท)

- ชาวไร่ ออ้ ย 60,000 ราย
โรงงานนํ้าตาล 45 โรง
ได้รับผลตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์ทีกาํ หนดและ
ผูบ้ ริ โภค มีน้ าํ ตาล
เพียงพอต่อการบริ โภค

2. ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ค่ าใช้ จ่ายจากงบประมาณแผ่ นดินโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดําเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร) - งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
งบบุคลากรเต็มเวลา
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจํา
- พนักงานราชการ
2.2 ค่ าใช้ จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (งบเงินกองทุนอ้อยและนํา้ ตาลทราย)
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบดําเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร) - งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากรเต็มเวลา
- ค่าจ้างประจํา
2.3 ค่ าใช้ จ่ายจากการปันส่ วน
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากรที่ปันส่ วน
งบดําเนินการที่ปันส่ วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน
2.4 ค่ าใช้ จ่ายทางอ้อมที่ผ้อู ื่นช่ วยจ่ ายให้
ระบุหมวดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากรที่ปันส่ วน
งบดําเนินการที่ปันส่ วน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบลงทุน
-

มูลค่า (บาท)
15,516,083
4,470,865
4,147,146
22,008,727
8,161,994
1,990,354
มูลค่า (บาท)
32,683,949
4,070,600
10,809,839
90,379,675
มูลค่า (บาท)
มูลค่า (บาท)
-

2.5 ค่ าใช้ จ่ายที่คิดมูลค่ าเป็ นเงินไม่ ได้ (ถ้ ามี ให้ อธิบายเชิงพรรณนา)
ลักษณะของความสู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายเชิงสังคม
ความสู ญเสี ยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ความสู ญเสี ยด้านการเมืองและการบริ หารภาครัฐ
ความสู ญเสี ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความสู ญเสี ยด้านอื่นๆ
-
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สรุ ปผลการประเมินความคุ้มค่ าในการปฏิบัตภิ ารกิจภาครัฐ
หน่วยงาน สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
ผลผลิต: การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ ตาลทราย
ความสอดคล้ องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ ชาติ
 รัฐธรรมนู ญ
 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





กระทรวง อุตสาหกรรม
รายงานผล

นโยบายข้อที่ 2.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรม ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมให้
มีศกั ยภาพในการแข่งขันสู ง
ข้อที่ 5.3 ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ยัง่ ยืน (1) การพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของสิ นค้า
และบริ การบนพื้นฐานความรู ้และความเป็ นไทยโดยการปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม

ความต้องการของประชาชน
ปั ญหาของสังคม
การเตือนภัยของนักวิชาการ

 กฎหมายอื่นๆ(พรบ.หรื อพรฎ.)

พระราชบัญญัติออ้ ยแลtนํ้าตาลทราย พ.ศ.2527 และกฏกระทรวงแบ่ง
ส่ งราชการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ.2545
รายงานผล

ประสิ ทธิภาพ
 ต้นทุนต่อหน่ วย
 สัดส่ วนผลผลิตต่อทรัพยากร
 สัดส่ วนเวลาที่ใช้จริ งต่อการให้บริ การ
เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาที่กาํ หนด
 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริ งต่อค่าใช้จ่ายตามแผน - ปี 2550 ร้อยละของสัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริ ง / ค่าใช้จ่ายตามแผน
197,617,833 บาท / 266,232,680 บาทX 100 = 74%
- ปี 2549 ร้อยละของสัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริ ง / ค่าใช้จ่ายตามแผน
245,712,970บาท / 253,228,084 บาท X 100 = 97%
- ปี งบประมาณ 2550 มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายจริ งต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
น้อยกว่าปี 2549 ร้อยละ 23
 คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดตามคู่มือการ - มาตรฐานนํ้าตาลทราย ที่โรงงานทุกโรงต้องผลิตให้ได้
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

ประสิ ทธิภาพ
 ปริ มาณผลผลิตที่ทาํ ได้จริ งเปรี ยบเทียบกับ
แผน



รายงานผล
- ปี 2550 กําหนดจํานวนมาตรการ/แนวทางที่ผา่ นความเห็นชอบ 12
เรื่ อง ทําได้จริ ง 15 เรื่ อง คิดเป็ น 125 %
- ปี 2549 กําหนดจํานวนมาตรการ/แนวทาง 12 เรื่ องทําได้จริ ง 14
เรื่ อง คิดเป็ น 116%
- ปี 2550 มีปริ มาณผลผลิตที่ทาํ ได้จริ งเทียบกับแผนสู งกว่าปี 2549
ร้อยละ 9

ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อ
กระบวนการให้บริ การ

ประสิ ทธิผล
 Benefit - Cost Ratio

Cost - Effectiveness
 ระดับความสําเร็ จในการบรรลุวตั ถุประสงค์/
เป้าหมาย

รายงานผล
- ปี 2550 ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายมีรายได้ 71,665
ล้านบาท งบประมาณที่ใช้จ่ายในการดําเนิ นงานทั้งสิ้ น 194.239
ล้านบาท Benefit - Cost Ratio = 368.95
- ปี 2549 ระบบมีรายได้ 61,046 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานทั้งสิ้ น 245.713 ล้านบาท Benefit - Cost Ratio =
248.44
- ในปี 2550 ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายมี Benefit Cost Ratio มากกว่าปี 2549 เท่ากับ 120.51



ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อ
ผลประโยชน์จากการใช้บริ การ
ผลกระทบ
 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน
 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

- ปี 2549 และปี 2550 กําหนดเป้าหมายที่จะกํากับดูแลให้ชาวไร่ ออ้ ย
และโรงงานนํ้าตาลปฏิบตั ิตามกฎหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานชาวไร่ ออ้ ยและโรงงานปฏิบตั ิตามกฎหมาย ร้อยละ 100







การประเมินผลกระทบต่อสังคม
การประเมินผลกระทบต่อการเมือง
การประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

รายงานผล
- ผลจากการตกลงร่ วมกันในหลักเกณฑ์วธิ ีการและการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์วธิ ีการที่กาํ หนดทําให้ระบบมีรายได้ในปี 2550 รวม
71,665 ล้านบาท ในปี 2549 ระบบมีรายได้ 61,046 ล้านบาท
ดังนั้น ปี 2550 ระบบมีรายได้มากกว่าปี 2549 10,619 ล้านบาท

PART






คะแนนเต็ม
10
20
20
20
30
100

หมวด ก.
หมวด ข.
หมวด ค.
หมวด ง.
หมวด จ.
คะแนนรวม

ข้ อเสนอแนะ
 ขยายภารกิจ
 ปรับปรุ งภารกิจ
 คงสภาพภารกิจ
 ถ่ายโอนให้ราชการส่ วนท้องถิ่น
 จ้างเหมาเอกชน
 สนับสนุ นองค์กรพัฒนาเอกชน
 อื่นๆ

คะแนนทีไ่ ด้
ยังไม่มีการประเมิน
ยังไม่มีการประเมิน
ยังไม่มีการประเมิน
ยังไม่มีการประเมิน
ยังไม่มีการประเมิน
ยังไม่มีการประเมิน

ความคิดเห็น

เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมีประสิ ทธิ ผลมาก
ควรขยายหรื อเพิ่มภารกิจภายใต้ขอบข่ายของกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย

-----------------------------------------------------------

สรุปปัญหาและข้ อเสนอแนะในการประเมินความคุ้มค่ าในการปฏิบัตภิ ารกิจภาครัฐ
หน่ วยงาน สํ านักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํา้ ตาลทราย
ชื่ อผลผลิต การกํากับอุตสาหกรรมอ้ อยและนํา้ ตาลทราย

กระทรวง อุตสาหกรรม

8. ปัญหาด้ านความสอดคล้ องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ ชาติ
 ไม่มีปัญหา ผลผลิตนี้สามารถแสดงความเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ ชาติได้ชดั เจน (เช่น รัฐธรรมนูญ หรื อคําแถลง
นโยบายของรัฐบาล หรื อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อความต้องการของประชาชน หรื อปัญหา
ของสังคม และการเตือนภัยของนักวิชาการ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 มีปัญหา ผลผลิตนี้ยงั ไม่แสดงความเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติได้ชดั เจน (เช่น รัฐธรรมนูญ หรื อคําแถลง
นโยบายของรัฐบาล หรื อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรื อความต้องการของประชาชน หรื อปัญหา
ของสังคม และการเตือนภัยของนักวิชาการ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
9. ปัญหาด้ านการประเมินประสิ ทธิภาพ
 ไม่มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบปี งบประมาณ 2550 กับปี งบประมาณ 2549 ได้ชดั เจน
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2550 เท่านั้น.
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2549 เท่านั้น
10. ปัญหาด้ านการประเมินประสิ ทธิผล
 ไม่มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบปี งบประมาณ 2550 กับปี งบประมาณ 2549 ได้ชดั เจน
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2550 เท่านั้น
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2549 เท่านั้น
11. ปัญหาด้ านการประเมินผลกระทบ
 ไม่มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบปี งบประมาณ 2550 กับปี งบประมาณ 2549 ได้ชดั เจน
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2550 เท่านั้น
 มีปัญหา ผลผลิตนี้แสดงได้เพียงข้อมูลปี งบประมาณ 2549 เท่านั้น
12. ในปี งบประมาณ ปี 2551 ผลผลิตนีค้ วรคงอยู่หรื อยกเลิก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อคําตอบ)
 ภารกิจที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมีประสิ ทธิ ผลมาก ควร
ขยายหรื อเพิ่มภารกิจภายใต้ขอบข่ายของกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย
 ภารกิจที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมีประสิ ทธิผลมาก ควรคง
สภาพเดิม
 ภารกิจที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากหน่วยงานมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย แต่มีประสิ ทธิ ผลน้อย ต้อง
ปรับปรุ งการดําเนินงาน
 ภารกิจที่ยงั คงต้องดําเนินการเอง แม้วา่ มีประสิ ทธิผลน้อย แต่ถา้ จ้างเหมาเอกชน จะมีตน้ ทุนต่อหน่วยสู งมาก
 ภารกิจที่ยกเลิกได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
 ภารกิจที่ตอ้ งถ่ายโอนให้ราชการส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมายและระยะเวลาที่กาํ หนด

ภารกิจที่มีประสิ ทธิผลน้อย และสามารถถ่ายโอนให้องค์การมหาชนได้
ภารกิจที่มีประสิ ทธิผลน้อย และสามารถให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนดําเนินการแทนได้
ภารกิจที่มีประสิ ทธิ ผลน้อย และสามารถจ้างเหมาเอกชนได้โดยมีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง
ภารกิจที่มีประสิ ทธิผลน้อยและมีตน้ ทุนต่อหน่วยสู งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่ดาํ เนินการในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน จึงต้องพิจารณาว่าจะให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนได้หรื อไม่
 อื่น (ระบุ) ....................................................................................................................................................................................






13. กรณีผลผลิตนีย้ งั ไม่ มปี ระสิ ทธิภาพหรื อประสิ ทธิผล ควรดําเนินการโดยวิธีการดังนี้
 จัดทํากิจกรรมบริ หารความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อความสําเร็ จในระดับประสิ ทธิผลของหน่วยงาน เช่น
..................................................................................................................................................................................
 จัดทํากิจกรรมปรับปรุ งระบบการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการทํางาน เช่น
..................................................................................................................................................................................
 อื่น (ระบุวธิ ีการ) ...............................................................................................................................................................................
14. ในปี งบประมาณ ปี 2551 หากยังคงจัดทําผลผลิตนี้ หน่ วยงานมีข้อเสนอแนะในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
จัดทําระบบการประเมินความคุ้มค่ าโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) อย่ างไร (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อคําตอบ)
 หน่วยงานควรจัดทําโครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติให้ชดั เจน
 หน่วยงานควรจัดระบบการเก็บข้อมูลที่หน่วยปฏิบตั ิเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของผลผลิต
 หน่วยงานควรจัดระบบการรวบรวมข้อมูลที่ศูนย์ขอ้ มูลกลางของหน่วยงานเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต
 หน่วยงานควรกําหนดให้หน่วยประเมินผลกลางของหน่วยงาน (เช่น สํานัก/กอง/ฝ่ ายที่รับผิดชอบด้านการ
ประเมินผล) ดําเนินการประเมินประสิ ทธิผลต่อเป้าหมายการให้บริ การของหน่วยงาน
 หน่วยงานควรจัดหาผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลต่อเป้าหมายการให้บริ การของ
หน่วยงาน
 หน่วยงานควรจัดหาผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากการจัดทําผลผลิตซึ่ งมีต่อ
เป้าหมายการให้บริ การของกระทรวง
 ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานควรจัดวางตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสํานักให้แก่ผทู ้ ี่มีความรู ้และทักษะในการวางแผนและ
ประเมินผลเพื่อรองรับงานด้านการประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงาน
 ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานควรจัดวางอัตรากําลังที่เพียงพอและมีความรู ้ ทักษะให้แก่งานด้านการประเมินความคุม้ ค่า
การปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงาน
 ผูบ้ ริ หารของหน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอหรื อเกลี่ยงบประมาณของหน่วยงานให้แก่งานด้านการ
ประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------

ภาคผนวก จ
คณะทีป่ รึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่ าในการปฏิบัตภิ ารกิจของรัฐและ
การจัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐต่ อสาธารณะ

1.
2.
4.
5.
6.
7.

ชื่ อและนามสกุล
รศ. ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
รศ. ดร.ไชยวัฒน์ คํ้าชู
ผศ. ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห
ผศ. ปั ณรส มาลากุล ณ อยุธยา
อ. ฉัตรมงคล แน่นหนา
อ. ชนิตา พิศาลก่อสกุล

8.

อ. พัทยา สกลพันธุ์

9.

อ. อภิชยั สุ ทธาโรจน์

10. อ. ลลิดา วีรวงศ์
11. อ. พัชร์ชนรรฆ์ อัศวสันติ

ตําแหน่ งและสั งกัด
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ)
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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