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คาํนํา 
 
การประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิของรฐัไดร้บัการกาํหนดตามมาตรา 22 ของพระราช

กฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 “ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ และสาํนกังบประมาณรว่มกนัจดัใหม้กีารประเมนิความคุม้คา่ใน
การปฏบิตัภิารกจิของรฐัทีส่ว่นราชการดาํเนินการอยู ่ เพือ่รายงานคณะรฐัมนตรสีาํหรบัเป็นแนวทางในการ
พจิารณาวา่ภารกจิใดสมควรจะไดด้าํเนินการต่อไปหรอืยบุเลกิ และเพือ่ประโยชน์ในการจดัตัง้งบประมาณของ
สว่นราชการในปีต่อไป ทัง้น้ี ตามระยะเวลาทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนด” 

ต่อมาคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2546 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) และสาํนกังบประมาณ ไดร้ว่มกนัศกึษาและจดัทาํแนวทาง
ดาํเนินการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิของรฐั ในชว่งปี 2547-2548 และคณะรฐัมนตรไีดม้มีติ
เหน็ชอบแนวทางการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิภาครฐัตามที ่ สศช. เสนอ เมือ่วนัที ่ 18 
ตุลาคม 2548 หลงัจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มมีตเิมือ่วนัที ่
30 มนีาคม 2550 เหน็ชอบรายงานการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิของ สศช. ปีงบประมาณ 
2549 ตามที ่สศช. เสนอ และเหน็ควรใหข้ยายผลในหน่วยงานนํารอ่งทีภ่ารกจิมคีวามแตกต่างหลากหลาย
ในปีงบประมาณ 2550 ต่อไป เพือ่ทดสอบความเหมาะสมของหลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัการประเมนิความคุม้คา่ 
การใชป้ระโยชน์จากเอกสารคูม่อืและแบบรายงานตามทีจ่ดัทาํขึน้  

ดงันัน้ สศช. จงึไดม้อบหมายให ้ สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรฐัศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นทีป่รกึษาในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่หน่วยงานนํารอ่งในเรือ่งกรอบ
ความคดิการประเมนิความคุม้ค่าในการปฏบิตัภิารกจิของรฐั หลกัเกณฑ ์ ตวัชีว้ดั วธิกีารประเมนิ และ
การจดัทาํรายงาน รวมทัง้ปรบัปรงุแนวทางการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิของรฐั ซึง่รวมถงึ
หลกัเกณฑต์วัชีว้ดั เอกสารคูม่อื และแบบรายงาน เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถนําไปใชใ้นทางปฏบิตัไิด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนพฒันาและปรบัปรงุคูม่อืและแบบรายงานเพือ่ใชใ้นการประเมนิ
ความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงานภาครฐั โดยใหม้รีปูแบบทีห่ลากหลายตามลกัษณะภารกจิของ
หน่วยงานภาครฐั 

 
 

สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ 
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พฤษภาคม 2551 
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สว่นที ่1  
แนวทางการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของรฐั 

 
 

 1  บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 

 กระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายในประเทศในชว่งเวลาทีผ่า่นมา เป็นแรงกดดนัใหภ้าครฐั
จาํเป็นตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มใหมท่ีเ่ปลีย่นไป โดยตอ้งมกีารบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม ่
ทีใ่หค้วามสาํคญักบัการปรบับทบาท ภารกจิ และปรบักลยทุธว์ธิกีารบรหิารจดัการ เพือ่ใหไ้ด้
ผลงาน (Performance) ทีเ่กดิความคุม้คา่ มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตอบสนองต่อความตอ้งการ
ทีห่ลากหลายของประชาชน ซึง่จะนําไปสู่การยกระดบัขดีความสามารถองคก์รภาครฐัใหอ้ยู่รอด
ท่ามกลางความทา้ทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้น้ี เงื่อนไขความจาํเป็นดงักล่าวได้
นําไปสู่การดาํเนินการทีส่าํคญั ดงัน้ี  

(1) การบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public Management) ทีมุ่ง่บรหิารแบบมอือาชพี 
ยดึหลกัการดาํเนินงานทีม่มีาตรฐานและมวีธิวีดัผลงานทีช่ดัเจน มกีารควบคุมผลผลติและ
ความประหยดัในการใชท้รพัยากร สง่ผลใหแ้นวความคดิเกีย่วกบัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) 
ของหน่วยงานภาครฐัเปลีย่นแปลงไป จากการควบคุมและดาํเนินการเอง มาเป็นกาํกบัดแูล
และอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีด่ ีมคีุณภาพ ขณะเดยีวกนัมกีารปรบักล
ยทุธก์ารบรหิารจดัการไปสูก่ารบรหิารงานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิม์ากขึน้ ทาํใหก้ารตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัเปลีย่นไปดว้ย จากเดมิทีเ่น้นการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบและหลกัเกณฑข์อ้บงัคบั เป็นการใหค้วามสาํคญักบัภาระรบัผดิชอบต่อผลงาน 
(Performance Based Accountability) มากขึน้ โดยมุง่ประเมนิผลผลติ (Output) และ
ผลลพัธ ์ (Outcome) จากการบรหิารงานทีเ่กดิขึน้วา่เป็นไปอยา่งประหยดั (Economy) เกดิ
ความคุม้คา่ของเงนิ (Value for Money) มปีระสทิธภิาพ (Efficiency) และมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness) หรอืไม ่รวมทัง้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากน้อย
เพยีงใด  

 แนวคดิใหมด่งักล่าวไดนํ้าไปสูก่ารปรบัปรงุกระบวนการบรหิารงานภาครฐัในดา้นต่างๆ ทัง้การ
บรหิารงานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์ (Results Based Management: RBM) โดยมตีวัชีว้ดัผลงาน
เพือ่ประเมนิผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม รวมทัง้มกีารปรบัระบบ
งบประมาณจากแบบมุง่เน้นผลงานไปสูแ่บบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์ (Strategic 
Performance Budgeting: SPBB) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายเชงิ
ยทุธศาสตรข์องรฐับาลมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี ระบบงบประมาณแบบใหมจ่ะเพิม่ความรบัผดิชอบ
และความโปรง่ใสจากการใชง้บประมาณมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหร้ะบบราชการมกีารใช้
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ และเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
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(2) การพฒันาระบบราชการไทย โดยประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2546-2550) เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาระบบราชการไทย โดยมี
เป้าประสงคห์ลกั 4 ประการ คอื การพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชนทีด่ขี ึน้ การปรบั
บทบาท ภารกจิ และขนาดใหม้คีวามเหมาะสม การยกระดบัขดีความสามารถและมาตรฐาน
การทาํงานใหอ้ยูใ่นระดบัสงูและเทยีบเทา่เกณฑส์ากล และการตอบสนองต่อการบรหิาร
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย ในการน้ีไดม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ.2546 ตามเงื่อนไขของมาตรา 3/1 วรรคทา้ย
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ.2545 เพือ่ใชเ้ป็น
เครือ่งมอืผลกัดนัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทยไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุ
เป้าประสงคด์งักล่าว  

 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 ได้
กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการปฏบิตัิงานของส่วนราชการเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
และสามารถวดัความคุ้มค่าในการปฏบิตัภิารกจิ โดยกาํหนดใหส้ว่นราชการตอ้งปฏบิตัติาม
หลกัความคุม้คา่ทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั ประกอบดว้ย 3 มาตรา คอื  

มาตรา 21  

“ส่วนราชการการต้องจดัทําบญัชต้ีนทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย
ต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพือ่การเปรียบเทยีบความคุ้มค่าระหว่างปัจจยันําเข้ากับ
ผลลัพธ์ทีเ่กิดข้ึน ซึง่หากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูง
กว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอืน่ ส่วนราชการ
นัน้ต้องจดัทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพือ่ดําเนินการปรับปรุงการทํางานต่อไป” 

มาตรา 22  

“ให้สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกัน 
จดัให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบติัภารกิจของรฐัทีส่่วนราชการดําเนินการอยู่ 
เพือ่รายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพจิารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดําเนินการ
ต่อไป หรือยุบเลิก และเพือ่ประโยชน์ในการจดัตัง้งบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 
ทัง้น้ี ตามระยะเวลาทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหน่ึง ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการทีดํ่าเนินการ ประโยชน์ทีรั่ฐและประชาชนจะพงึ
ได้และรายจ่ายทีต้่องเสียไปก่อนและหลังทีส่่วนราชการดําเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตราน้ี ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์
หรือผลเสียอืน่ ซึง่ไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงนิได้ด้วย” 
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มาตรา 23  

“การจดัซื้อจดัจ้างจะต้องกระทําโดยเปิดเผยและเทีย่งธรรม โดยจะต้องชัง่น้ําหนักถึงประโยชน์
และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงค์ทีจ่ะใช้ราคา และประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการ ซึง่มิใช่ถือราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คํานึงถงึการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวทีจ่ะทําให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ําลงได้ โดยจะต้อง
มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพสัดุเพือ่ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว” 

 ทัง้น้ี คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที่ 18 พฤศจกิายน 2546 ในเรื่องเงื่อนไขการปฏบิตัติามพระ
ราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ.2546 โดยได้กาํหนด
แนวทางปฏบิตัสิาํหรบัมาตรา 22 ใหส้าํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิและสาํนกังบประมาณ รว่มกนัศกึษาจดัทาํแนวทางดาํเนินการประเมนิความคุม้คา่ในการ
ปฏบิตัภิารกจิของรฐัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2547  

1.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํเอกสาร 

การดาํเนินงานตามพระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 22 และมตคิณะรฐัมนตร ีดงักล่าว สาํนกังานคณะการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิ รว่มกบัสาํนกังบประมาณ จงึไดจ้ดัทาํเอกสาร “แนวทางการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบติัภารกิจของรฐั” ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 

(1) เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัใชเ้ป็นแนวทางการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิดว้ยตนเอง 

(2) เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํรายงานผลการประเมนิความคุม้คา่ของหน่วยงานภาครฐั เพือ่
ประกอบการพจิารณาทบทวนการปฏบิตัภิารกจิ และการจดัตัง้งบประมาณสาํหรบัปีงบประมาณ
ต่อไป ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2  การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
2.1 กรอบแนวคิดการประเมินความค ุ้มค่า  

 จากสาระสาํคญัของมาตรา 22 ดงักล่าว สามารถกาํหนดกรอบแนวคดิการประเมนิความคุม้คา่ไดด้งัน้ี  

การประเมินความคุ้มค่า หมายถงึ การประเมนิการดาํเนินภารกจิของภาครฐัเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติ 
ผลลพัธ ์ ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมผีลประโยชน์ทีส่มดุลกบัทรพัยากร
ทีใ่ช ้ทัง้น้ี ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้อาจเป็นไดท้ัง้ผลสาํเรจ็ทีพ่งึประสงค ์และผลกระทบในทางลบทีเ่กดิขึน้
แก่ประชาชนและสงัคม ทัง้ทีส่ามารถคาํนวณเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมส่ามารถคาํนวณเป็นเงนิได ้

2.2 วตัถปุระสงคข์องการประเมินความค ุ้มค่า มุง่ใหส้ว่นราชการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัิ
ภารกจิดว้ยตนเอง (Self-assessment) เพือ่:- 

(1) ประเมนิวา่การปฏบิตัภิารกจิ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และไดก่้อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครฐั มากหรอืน้อยกวา่คา่ใชจ้า่ยและผลเสยีทีเ่กดิขึน้เพยีงใด 
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(2) เป็นขอ้มลูสาํหรบัสว่นราชการในการทบทวนจดัลาํดบัความสาํคญัในการเลอืกปฏบิตัภิารกจิ 
หรอืเป็นขอ้มลูสาํหรบัรฐับาลเพือ่พจิารณายบุเลกิภารกจิ รวมทัง้การปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตัิ
ภารกจิ (Self-improvement) ใหม้ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

 (3) เป็นแนวทางในการพจิารณาจดัตัง้งบประมาณของสว่นราชการในปีต่อไป (Self-control) 

2.3 กรอบการประเมินความค ุ้มค่า  

 เพือ่ใหก้ารประเมนิความคุม้คา่เป็นเครือ่งมอืใชป้ระกอบการพจิารณาทางเลอืกในการปฏบิตัภิารกจิ
ทีก่่อประโยชน์ต่อประชาชนสงูสดุ การประเมนิจงึใหค้วามสาํคญักบัประเดน็การทาํงานใน 3 มติ ิ
ไดแ้ก่ มติปิระสทิธผิล ควบคูไ่ปกบัมติปิระสทิธภิาพ และมติผิลกระทบ ซึง่มคีวามหมายและ
ตวัอยา่งตวัชีว้ดั ดงัน้ี 

(1) ประสิทธิผลการปฏิบตัิภารกิจ เป็นการประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของ
การปฏบิตัภิารกจิ โดยเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัภิารกจิวา่มคีวามสอดคลอ้งเป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และผลทีค่าดไวว้า่จะไดร้บัทีก่าํหนดไวก่้อนดาํเนินการหรอืไม ่
โดยพจิารณาจากตัวชีว้ดั 2 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏบิติัภารกิจ และ
ความพงึพอใจต่อผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวชีว้ดั ดังน้ี 

(1.1) การบรรลุวตัถปุระสงค ์: หมายถงึ การเปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ดจ้ากการ
ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเป็นได้ทัง้สิง่ของหรอืบรกิาร เทียบกบัเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ เพื่อประเมินระดับ
ความสําเร็จในการทํางานว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้เพียงใด 
รวมทัง้การประเมนิดว้ยว่าการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัภิารกจินัน้ 
มีค่ าใช้จ่ าย เท่ าใด  หรือ เรียกว่าประสิทธิผลของค่าใช้จ่ าย  (Cost-
effectiveness) ดว้ย  

(1.2) ความพึงพอใจ : ความพอใจของผู้รบับริการและผู้ใช้ประโยชน์จาก
ผลผลติและบรกิารนัน้ๆ โดยผูใ้ชป้ระโยชน์ อาจหมายถงึ ประชาชนหรอื
หน่วยงานอื่น ทีไ่ดร้บัประโยชน์โดยตรง  

ตวัอย่างตวัช้ีวดัประสิทธิผล 

ประเดน็การประเมินผล ตวัอย่างตวัชี้วดั 

1. การบรรลุวตัถุประสงค ์
 ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัภิารกจิ (รอ้ยละ) 

  เชน่ -ความสาํเรจ็ในการใหบ้รกิารกาํจดัลกูน้ํายุงลาย 
   -ความสาํเรจ็ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรใ์นการปราบปรามยาเสพตดิ 
 

 ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงคต่์อคา่ใชจ้า่ยรวม 

2. ความพงึพอใจของผูใ้ชป้ระโยชน์ 
 ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่ของผูร้บับรกิารและผูใ้ชป้ระโยชน์ (รอ้ยละ) 
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(1.3) ในกรณีที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบ กับ Cost ได้แก ่
Benefit - Cost Ratio ใน ก รณี  ก ระท รวงด้ าน เศ รษ ฐกิ จ  ห รือ  Cost-
Effectiveness ในกรณีกระทรวงดา้นสงัคม กค็วรจะแสดงผลการวดัเพิม่เตมิ
ดว้ย 

(1.4) การวดัความพงึพอใจของผู้รบับรกิารและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลติและ
บรกิารนัน้ๆ ทัง้ในดา้นคุณภาพผลผลติและการใหบ้รกิาร ระยะเวลาที่ใช้
ในการได้ร ับบริการ โดยผู้ใช้ประโยชน์  เน้นการวัดผลประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รบั จึงจะถือว่าเป็นการวดัผลลพัธ์ (Outcome) ในระดบั
ประสิทธิผล แต่ถ้าเน้นการวดัการให้บริการในกระบวนการ (process) 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะถือว่าเป็นการวัดผลผลิต (Output) ในระดับ
ประสิทธิภาพ 

 (2) ประสิทธิภาพการปฏิบตัิภารกิจ หมายถงึ การประเมนิความเหมาะสมสอดคลอ้งของการ
ใชท้รพัยากรและกระบวนการทาํงาน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลผลติตามวตัถุประสงค ์โดยพจิารณา
จากผลผลติเทยีบกบัตน้ทุนทัง้หมด การจดัหาทรพัยากรทีไ่ดม้าตรฐาน มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม 
รวมทัง้มกีระบวนการทาํงานทีป่ระหยดัทรพัยากร ทัง้น้ี ตัวชีว้ดัมี 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และการประหยดั โดยมีขอบเขตและตัวชีว้ดั ดังน้ี 

(2.1) ประสิทธิภาพการผลิต หมายถงึ ความสอดคลอ้งของการใชท้รพัยากรทีเ่ป็น
ปัจจยั (Input) กระบวนการดาํเนินการ (Process) และผลผลติ (Output) 
เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลผลติตามวตัถุประสงคข์องภารกจิ ซึง่ประเดน็ในการ
พจิารณาแบ่งออกเป็น 4 กลุม่หลกั ดงัน้ี 

 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวม ประกอบดว้ยประเดน็ยอ่ย 
อาท ิ การผลติ ผลผลติโดยใชค้า่ใชจ้า่ยน้อยกวา่แผนทีก่าํหนด หรอื
ผลติภาพของการใชปั้จจยัการผลติสงูกวา่แผนทีก่าํหนด การรายงาน
และการปรบัปรงุการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

 การปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ประกอบด้วยประเด็น
ย่อย อาท ิการมทีางเลอืกอื่นๆ ในการดําเนินงาน การปรบัปรุงวธิกีาร
ทาํงานทีม่อียู่ การใชเ้ทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรแทนคน ความพยายาม
อยา่งต่อเน่ืองในการลดตน้ทุนปัจจยัการผลติ เป็นตน้ 

 ระบบการจดัการและการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยประเดน็ย่อย อาท ิ
การจดัทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการ การจดัสรรงบประมาณและ
ทรพัยากร ระบบและกระบวนการในการทํางาน การดําเนินการ
ตรวจสอบและควบคมุ เป็นตน้ 
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 สิง่แวดล้อมในการทาํงาน ประกอบดว้ยประเดน็ย่อย อาท ิการเหน็
ความสาํคญัของประสทิธภิาพ การมุ่งเน้นลูกคา้และการบรกิาร การมี
ความเชื่อถอืได ้การมรีะบบใหก้ําลงัใจและประกาศความดคีวามชอบ 
การปฏบิตังิานในแนวทางทีม่าจากความเหน็ชอบรว่มกนั เป็นตน้  

(2.2) การประหยดั หมายถึง การได้รบัทรพัยากรในปรมิาณและคุณภาพที่
เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ตํ่ าสุด ซึ่งประเด็นในการประเมิน อาทิ การลด
ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัภิารกจิ ค่าใชจ้่ายในการจดัทําปัจจยัการผลติ เป็น
ตน้  

 

ตวัอย่างตวัชี้วดัประสิทธิภาพ 

ประเดน็การประเมินผล ตวัอย่างตวัชี้วดั 

1. ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 
 ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติหรอืคา่ใชจ้า่ยต่อหน่วยผลผลติ 

 
 สดัสว่นจาํนวนผลผลติต่อปัจจยันําเขา้ เชน่ ผลผลติต่อคน ผลผลติต่อ

เครือ่งจกัร 
 

 ความกา้วหน้าในการดาํเนินงานเทยีบกบัแผน 
 

 สดัสว่นเวลาทีใ่ชจ้รงิในการใหบ้รกิารเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาทีก่าํหนด 
 

 ขัน้ตอนและระยะเวลาทีล่ดลง 

2. การประหยดั 
 สดัสว่นงบประมาณทีส่ามารถประหยดัไดใ้นการปฏบิตัภิารกจิ   

 
 สดัสว่นงบประมาณทีใ่ชจ้ดัหาปัจจยัการผลติ เกีย่วกบัแผนทีก่าํหนดไว ้

(3) ผลกระทบ หมายถงึ ผลอนัสบืเน่ืองจากการปฏบิตัภิารกจิ ทัง้ทีค่าดหมายหรอืตัง้ใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทัง้ที่เกดิขึน้ระหว่างและภายหลงัการปฏบิตั ิภารกจิ ที่อาจกระทบต่อการ
พฒันาในมติ ิอื ่น  หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทัง้ที เ่ป็น
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทัง้ในและนอกพื้นที่ การวเิคราะห์ผลกระทบที่เกดิขึน้จาก
การดําเนินงานตามภารกจิภาครฐั ครอบคลุมถงึผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
รวมทัง้ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ ในมติทิีส่ามารถประเมนิในรูปตวัเงนิและไม่ใช่ตวั
เงนิ นอกจากน้ียงัต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินงานตามภารกจิภาครฐั
ด้วย ซึ่งมปีระเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

(3.1) ผลกระทบต่อประชาชน ไดแ้ก่ ผลกระทบทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินงานตาม
ภารกจิภาครฐั ทีเ่ป็นประโยชน์และความพงึพอใจ เช่น การมงีานทาํและการเพิม่รายได้
ใหป้ระชาชน การพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติประชาชน หรอืผลกระทบทางลบ 
เชน่ การสญูเสยีอาชพี/ทรพัยส์นิ การเจบ็ป่วยจากมลภาวะทีเ่กดิจากการดาํเนินภารกจิ  
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(3.2) ผลกระทบทางสงัคม ไดแ้ก่ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แก่สงัคมจากการดาํเนินงานตามภารกจิ
ภาครฐั ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้กบัโครงสรา้งทางสงัคม วถิีชวีติ อาชพี 
วฒันธรรม ภมูปัิญญา ชุมชน และการสรา้งความเป็นธรรมใหส้งัคม 

(3.3) ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม ไดแ้ก่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการดําเนินงาน
ตามภารกจิภาครฐั เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรพัยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และ
ดา้นภมูสิถาปัตย ์

(3.4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ผลกระทบต่อรายไดป้ระชาชาต/ิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
การสรา้งความเป็นธรรมและการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ (ระดบัราคาสนิคา้ ดุลบญัชี
เดนิสะพดั ดุลการคลงั การก่อหน้ีสาธารณะ) และการกระจายรายได ้

 

(3.5) ผลกระทบด้านอืน่ๆ เชน่ ดา้นการเมอืง และความมัน่คงของประเทศ 

การเชื่อมโยงผลผลิตจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทีวิ่เคราะห์ไปยงัยุทธศาสตร์ของกระทรวง
และยุทธศาสตร์จะต้องชดัเจน มิฉะนัน้ อาจจะนําเอาผลกระทบอันเกิดจากอิทธิพลของผลผลิตของกรมอ่ืน
มาเป็นผลงานของกรมทีวิ่เคราะห์ได้ (ต้องส่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าผลผลิตของกรมทีวิ่เคราะห์เป็นส่วนสําคัญ
ส่วนหน่ึงทีก่่อให้เกิดผลกระทบนัน้) 
 

2.4 ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความค ุ้มค่าฯ  
 กบัการประเมินการปฏิบตัิราชการตามคาํรบัรองการปฏิบตัิราชการ  

 ตามนัยของพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ พ.ศ. 2546 
ได้กําหนดเร่ืองการประเมินผลการปฏบิติัราชการและการประเมินความคุ้มค่าการปฏบิติัภารกิจของ
รัฐ โดยมีความเชื่อมโยงกัน ดังน้ี 

 (1) การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (มาตรา 45-49) ยึดเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงานเป็นกรอบในการประเมิน โดยมีขอบเขตครอบคลุมการประเมินผลสําเร็จตาม
เป้าหมายในระดับผลผลิต ทัง้น้ี การประเมินผลการปฏิบัติราชการเน้นใน 4  มิติ คือ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ตามหลักการ
ประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การประเมินผลในส่วนน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบดําเนินการ 
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(2) การประเมินความคุ้มค่า (มาตรา 22) เป็นการประเมินในระดับผลกระทบและผลลัพธ์  
ซึง่เชื่อมโยงต่อยอดจากการประเมินการปฏบิติัราชการ การประเมินความคุ้มค่าฯ จะดําเนินการ
ทัง้ก่อนและหลังการปฏบิติัภารกิจของหน่วยงาน โดยการประเมินก่อน เน้นการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ รวมถึงผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ขณะที ่การประเมินภายหลังเป็นการ
ประเมินว่าผลประโยชน์ทีเ่กิดข้ึนตรงตามทีวิ่เคราะห์ไว้หรือไม่ รวมทัง้มีผลกระทบอ่ืนใดทีไ่ม่ได้
ตัง้ใจเกิดข้ึนบ้าง ทัง้ในเชงิบวกและลบ การประเมินผลในส่วนน้ี สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณร่วมกันกําหนดกรอบแนว
ทางการประเมิน 

2.5 ความแตกต่างของการประเมินความค ุ้มค่ากบัการประเมินความค ุ้มทุน 
  

การประเมินความคุ้มค่าตามคู่มือเล่มน้ี ยึดถือวิธีการประเมินความคุ้มค่าตามหลักสากลว่าด้วย
การประเมิน Value-For-Money (VFM) ทีเ่น้น “ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” 
นอกจากน้ี ยงัพจิารณาถงึความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์อีกด้วย 
 “การประเมินความคุ้มค่า” มีความแตกต่างจาก “การประเมินความคุ้มทุน” ในประเด็นทีสํ่าคัญ ดังน้ี 

1. ประเภทของภารกิจทีว่ดัผล เน่ืองจากภารกิจของรัฐมีความหลากหลายทัง้ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านความมัน่คง ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการบริหารทัว่ไปของรัฐ การวดัผลในแต่ละ

ความเช่ือมโยงระหว่างการประเมินการปฏิบติัราชการ

ตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการกบัการประเมินความคุม้ค่าฯ

เป้าประสงค์ ยทุธศาสตร์ ผลผลติ

การจดัทาํคาํรบัรองฯ (กพร)

ปร
ะสิ

ทธ
ิ ภา

พ
ปร

ะส
ิ ทธ

ิ ผล
คณุ

ภา
พ

กา
รพ

ฒั
นา

อง
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ร
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ประเมินความค ุ้มค ่า

•ตน้ทุนต่อหน่วย
•Cost-effectiveness
•ผลประโยชน์ของภารกจิ
-อตัราส่วนต้นทุนค่าใชจ้่าย
-NPV
-IRR
-ผลกระทบอื่น ๆ ทีป่ระเมนิ
เป็นมลูค่าไมไ่ด ้ระ

การประเมินความคุ้มค่า :ดาํเนินการทัง้ก่อนและหลงัการปฏบิตัภิารกจิ โดยใชต้วัชีว้ดัประสทิธผิผลและประสทิธภิาพ
ตามคาํรบัรองฯ ((กพร.) บวกกบัตวัชีว้ดัผลลพัธ์/ผลกระทบและตวัชีว้ดัเพิม่เตมิ

เป้าประสงค์ ยทุธศาสตร์ ผลผลติ

เป้าประสงค์ ยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์ ยทุธศาสตร์ ผลผลติ

ผลลพัธ์

ผลลพัธ์

ผลลพัธ์

ผลลพัธ์

กล ุ่มภารกิจ 1

กล ุ่มภารกิจ 2

สาํนักงานปลดั
กระทรวงฯ

สาํนักงาน ก.
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โค
รง
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ก่อ
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าํเ
นิน

กา
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ผลผลติ
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ประเภทจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะการวดัผลตอบแทนในระดับผลกระทบทีตี่มูลค่าเป็นเงนิ
มักจะทําได้เพยีงภารกิจด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ ซึง่นําไปใช้ให้คําตอบ “ความคุ้มทุน” ระหว่าง
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงนิต่อเงนิได้  ในขณะทีก่ารวดัผลตอบแทนในระดับผลกระทบ
ด้านสังคม ด้านความมัน่คง และด้านส่ิงแวดล้อมมักจะตีมูลค่าเป็นเงนิไม่ได้ และถ้าต้องการจะ
ตีมูลค่าเป็นเงนิก็อาจจะไม่ครอบคลุมผลตอบแทนในทุกประเด็นทัง้ผลกระทบเชงิบวก (Positive 
Impact) และผลกระทบเชงิลบ (Negative Impact) ซึง่นําไปใช้พจิารณาระหว่างผลตอบแทนที่
ไม่ใช่เชงิเศรษฐศาสตร์ (Non-economic Value) กับค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงนิ เพือ่วดั  “ความคุ้มค่า” 

2. คุณสมบติัของภารกิจทีว่ดัผล เน่ืองจากภารกิจของรัฐเป็นการกระทําทีต่่อเน่ืองเป็นกิจวตัร 
(Routine Work) เป็นส่วนใหญ่ และมีเพยีงบางภารกิจทีมี่ลักษณะเป็นโครงการ (Project) ซึง่
การวดัผลตอบแทนของโครงการจะต้องกําหนดอายุการดําเนินงานของโครงการเพือ่คํานวณ 
“ความคุ้มทุน” เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน ท่าเรือ เข่ือน เป็นต้น) 
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในขณะทีภ่ารกิจของรัฐทีต้่องดําเนินงานเป็นกิจวตัร (Routine 
Work) ไม่เป็นโครงการทีกํ่าหนดอายุการดําเนินงานของโครงการได้ เช่น การลงทุนด้าน
การศึกษาทัง้ในและนอกโรงเรียน การให้บริการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์
วฒันธรรม การพฒันาสังคมและสถาบนัครอบครัว การอํานวยความยุติธรรม และการป้องกัน
และรักษาความมัน่คงของชาติ เป็นต้น 

3. ระดับของการวดัผล เน่ืองจากกิจกรรมในภารกิจของรัฐมีหลายลักษณะ เช่น การผลิตสินค้า 
การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล การให้สวสัดิการสงเคราะห์ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ซึง่ให้ความสําคัญกับการวดัในระดับประสิทธิภาพในมิติทีแ่ตกต่างกันในเชงิปริมาณ เชงิคุณภาพ 
เชงิเวลา และเชงิต้นทุน โดยต้นทุนต่อหน่วยยงัคงเป็นมิติทีสํ่าคัญทีสุ่ด ยกเว้นกิจกรรมบาง
ลักษณะทีใ่ห้ความสําคัญกับความเร็วในการให้บริการ (นาทต่ีอราย) มากกว่าต้นทุน และ
กิจกรรมบางลักษณะวดัทีคุ่ณภาพตามมาตรฐาน (มาตรฐานขัน้ต่ําในการให้บริการ) มากกว่า
ต้นทุน ส่วนการวดัในระดับประสิทธิผลมีทัง้ทีว่ดัได้ในเชงิปริมาณเป็นหลักซึง่ส่วนหน่ึงนํามาตี
ค่าเป็นเงนิได้และอีกส่วนหน่ึงนํามาตีค่าเป็นเงนิไม่ได้ และมีหลายกรณีทีต้่องวดัเชงิคุณภาพ
เป็นหลักซึง่นํามาตีค่าเป็นเงนิไม่ได้ 

 
ดังนัน้ “การประเมินความคุ้มค่า” จึงมีความหลากหลายในการพจิารณาซึง่แตกต่างจาก “การประเมิน

ความคุ้มทุน” ซึง่ใช้เหมาะกับกรณีการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
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 3  ขอบเขตและตัวช้ีวัดในการประเมินความคุ้มค่าฯ 

3.1 ขอบเขตการประเมินความค ุ้มค่า 

 การประเมินความคุ้มค่าการปฏบิติัภารกิจ เกิดข้ึนใน 3 ขัน้ตอน ของการดําเนินงาน คือ ก่อนการ
ดําเนินงาน ซึง่เป็นขัน้ตอนการวางแผนการทํางาน ระหว่างการดําเนินงาน และเสร็จส้ินการ
ดําเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิแ์ละคุ้มค่าหรือไม่ เพยีงใด เพือ่เป็นบทเรียนต่อไป  โดยมีขอบเขต ดังน้ี  

(1) หน่วยของการประเมิน การประเมนิความคุม้คา่เป็นการประเมนิการปฏบิตัภิารกจิในหน่วยงาน
ระดบักรม อยา่งไรกต็าม หลกัการในการประเมนิสามารถประยกุตไ์ด ้ ทัง้ในระดบักรม กลุ่ม
ภารกจิ หรอืกระทรวง 

(2) ภารกิจที่ต ้องประเมิน ใหค้วามสาํคญัเฉพาะภารกจิหลกั (Core Business) ของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานตอ้งเป็นผูก้าํหนดดว้ยตนเองวา่ ภารกจิหลกัและผลผลติหลกัของหน่วยงานคอื
อะไร ซึง่ภารกจิหลกัและผลผลติหลกั ตามกรอบที ่ สาํนกังาน ก.พ.ร. และสาํนกังบประมาณ
กาํหนด มคีวามหมายดงัน้ี 

 ภารกิจหลักหรืองานหลัก : เป็นภารกิจท่ีส่วนราชการ (กรม) ต้องดาํเนินการใ ห้บรรลุ
วิสัยทัศน์ เน่ืองจากเป็นอาํนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายใ ห้ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไว้ใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ นอกจากนีภ้ารกิจหลักรวมถึงภารกิจอ่ืนท่ีหน่วยงาน
เหนือขึน้ไปมอบหมายให้ปฏิบัติเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเกินกว่า 3 ปี ในการผลกัดันใ ห้เกิดการ
ปฏิบัติภารกิจ หน่วยงานต้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ
รองรับอย่างชัดเจน ท้ังนี ้ ภารกิจของส่วนราชการสามารถแบ่งอย่างกว้างๆ  ไ ด้เป็น 2 
ลกัษณะ คือ  

 การให้บริการสาธารณะ ซ่ึงประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง อาทิ บริการทาํบัตร
ประชาชน การศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  

 บริการด้านการพัฒนาและความมั่นคง โดยประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม 
เช่น การจัดทาํแผนพัฒนา การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี การป้องกันประเทศ 
เป็นต้น 

 ผลผลิตหลกั : หมายความถงึ ผลผลิตที่ได้จากการปฏบิติัภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ทัง้ทีมี่ลักษณะเป็นงานหรือโครงการ ผลผลิตดังกล่าวเป็นการให้บริการทีดํ่าเนินงานโดย
หน่วยงานของรัฐ ทัง้ในรูปแบบของการใหบ้ริการโดยตรง หรือโดยการใช้วตัถุส่ิงของและ
หรือส่ิงก่อสร้าง เพื่อนําไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกหน่วยงานนัน้ 
นอกจากน้ี ผลผลิตดังกล่าวต้องสอดคล้องตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกอบ พ.ร.บ.  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม หรือทีกํ่าหนด
ข้ึนใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
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 โครงการสาํคญัเพือ่ผลกัดนัภารกิจ การปฏบิตัิภารกจิของส่วนราชการใหบ้รรลุผล
สาํเรจ็ ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาต ิในหลายหน่วยงานตอ้งอาศยั
การดําเนินโครงการ เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิผลตามวตัถุประสงคข์องการปฏบิตัภิารกจิ ดงันัน้ 
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจที่มีลักษณะเป็นการดําเนินโครงการ 
จําเป็นต้องประเมนิความคุม้ค่าของโครงการดงักล่าวดว้ย เพื่อใหท้ราบถงึประสทิธผิล 
ประสทิธิภาพ และผลกระทบ ของโครงการนัน้ๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึงประสทิธิผล 
ประสิทธิภาพ และผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองต่อ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของภารกจิ/ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ เพือ่เป็นแนวทางใน
การปรบัปรุงใหโ้ครงการดงักล่าวใหม้คีวามคุม้ค่ามากยิง่ขึน้ หรอืยุบเลกิโครงการทีไ่ม่มี
ความคุม้คา่หรอืไมต่อบสนองต่อวตัถุประสงคห์รอืยทุธศาสตรข์องสว่นราชการนัน้ 

 โครงการทีส่่วนราชการต้องนํามาประเมินความคุ้มค่า จะต้องเป็นโครงการทีมี่ความสําคัญ เป็น
เงือ่นไขความสําเร็จของการปฏบิติัภารกิจ การดําเนินโครงการส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของภารกิจหรือยุทธศาสตร์  หรือเป็นโครงการทีมี่วงเงนิลงทุนสูงหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนสูง   

 

3.2 ตวัช้ีวดัในการประเมินความคุ้มค่า 

 เน่ืองจากภารกิจของหน่วยงานมีความแตกต่างกัน โดยบางภารกิจไม่สามารถประเมินผลประโยชน์
เป็นตัวเลขได้ชดัเจน บางภารกิจมีลักษณะเป็นการดําเนินโครงการ ดังนัน้ จึงกําหนดตัวชี้วดัในการ
ประเมินความคุ้มค่าในแต่ละมิติดังน้ี 

 (1) ตวัช้ีวดัหลกั ที่ทุกหน่วยงาน ถึงแม้ภารกิจจะมีลักษณะแตกต่างกัน สามารถใช้ร่วมกันได้ 
โดยแต่ละมิติมีตัวชีว้ดัดังน้ี 

  (1.1) การประเมินประสิทธิภาพ 

  ต้ น ทุน ต่ อ ห น่ วย  :   ประเมินต้นทุนที่ เกิดข้ึนจริงตามหลักเกณฑ์ของ
กรมบญัชกีลาง โดยเปรียบเทยีบกับต้นทุนทีป่ระมาณการไว้ในขัน้ตอนวางแผน
ว่าสูงหรือต่ํากว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด 

  สดัส่วนผลผลิตต่อทรพัยากร  :   ประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจยัการผลิต
แต่ละชนิด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานโดยรวม ซึง่จะช่วยให้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

  สดัส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน   :   เป็นการวิเคราะห์ถึงความ
ประหยดัในการทํางานตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาปัจจยัการผลิตและระหว่างการ
ดําเนินงาน เพื่อดูว่าการดําเนินงานมีรายจ่ายเพิม่ข้ึนหรือลดลงจากการประมาณ
การไว้เพยีงใด และเพราะเหตุใด ซึ่งจะเป็นสาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนแปลงของ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตัวชีว้ดัน้ีเหมาะกับหน่วยงานทีทํ่าหน้าทีส่่งผ่านเงนิ
งบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืนเพือ่ให้เกิดการดําเนินงานตามแผน 
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  สดัส่วนเวลาทีใ่ช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกบัระยะเวลาทีก่าํหนด  :  
เป็นการวิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการทํางานอันเกิดจากการลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีการจดัทํามาตรฐานเวลาการใหบ้ริการไว้ เพื่อ
เปรียบเทยีบถึงความมีประสิทธิภาพ 

  คณุภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดตามค ู่ม ือการประกนัคณุภาพและควบคมุ
คุณภาพ : เป็นการวิเคราะห์ถึงคุณภาพในการให้บริการ โดยมีการจัดทํา
มาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพทีห่น่วยงานหรือกระทรวง
กําหนด เพือ่เปรียบเทยีบถึงความมีคุณภาพ 

  ปริม าณผลผลิตที ท่ ําได้จริ งเปรียบเทียบก ับแผน : เป็นการวิเคราะห์ถึง
ความก้าวหน้าในการดําเนินการนําส่งผลผลิต เพื่อเปรียบเทียบถึงความมี
ประสิทธิภาพ 

  ความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อกระบวนการให้บริการ: เป็นการประเมิน
ของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้กําหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และประเมินตาม
ประเด็นที่ต้องการทราบ เพื่อนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง
กระบวนการใหบ้ริการ 

  (1.2) การประเมินประสิทธิผล 

  Benefit – Cost Ratio: พจิารณาว่าผลการปฏิบติัภารกิจสามารถคิดเป็นมูลค่า
ทางการเงนิได้เท่าไรเปรียบเทยีบกับค่าใช้จ่าย 

   Cost – Effectiveness: พิจารณาว่าผลการปฏิบัติภารกิจสามารถคิดเป็น
ผลประโยชน์เชงิสังคมได้อย่างไรเปรียบเทยีบกับค่าใช้จ่าย 

  ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรล ุวตัถปุระสงค /์เป้าหมาย:   พจิารณาว่าผลการ
ปฏบิติัภารกิจสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักได้เพยีงใด เพราะเหตุใด 

  ระดบัความพึงพอใจของผ ูร้บับริการทีม่ ีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ: 
เป็นการประเมินของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้
กําหนดกลุ่มผู้รับบริการ เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และ
ประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพื่อนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

 



ตารางที่ 1 ประเดน็การประเมินและตวัชี้วดัในแต่ละมิติ 

ภารกิจ มิติและประเดน็ 
การประเมินความคุ้มค่า 

ตัวชี้วดั 
1/

 

ตัวชี้วดัหลกั ตัวชี้วดัเพิม่เติม 

  บริการสาธารณะ ซึง่ประชาชนเป็นผู้
ไดร้บัประโยชน์ (ผูร้บับรกิาร) โดยตรง 
อาท ิบรกิารทาํบตัรประชาชน/ใบขบัขี ่
การฝึกอาชพี บรกิารรกัษาพยาบาล 
การบรกิารในกระบวนการยุตธิรรม 
เป็นตน้ 

  บริการด้านการพฒันาและความม ัน่คง 
ซึง่ประชาชนเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์โดย
ออ้ม อาท ิการจดัทาํแผนพฒันา การ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี การ
ป้องกนัประเทศ เป็นตน้ 

ประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพการปฏบิตัิภารกิจ 
 

 
1.  ตน้ทุนต่อหน่วย 2/ 
2.  สดัสว่นผลผลติต่อทรพัยากร  เชน่ ผลผลติต่อคน ผลผลติต่อเวลา

ทาํงาน 
3.  คุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดตามคูม่อืการประกนัคณุภาพ

และควบคมุคุณภาพ 
4.  ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัแผน 
5.  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อกระบวนการใหบ้รกิาร 

 
 

 การประหยดั 6.  สัดส่วนค่าใช้จ่ายทใีช้จริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
 7.  สัดส่วนเวลาทใีช้จริงในการให้บริการเปรียบเทยีบกับระยะเวลาที

กําหนด 
 

ประสิทธิผล 
 การบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
 ความพงึพอใจ 

1.  ระดับความสําเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
2.   ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการหรือผู้ใช้

ประโยชน์ 

 
ประสทิธผิลของคา่ใชจ้า่ย (Cost - 
Effectiveness) 

Benefit–Cost Ratio 

 ผลกระทบ 3/ 
 ผลกระทบทีม่ตี่อประชาชน 

 ผลกระทบทีม่ตี่อเศรษฐกจิ 
 ผลกระทบทางสงัคม 
 ผลกระทบทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้ม 
 การประเมนิผลกระทบตอ่

การเมอืง 

 

เชน่ พฤตกิรรมการดาํเนินชวีติเปลีย่นไป สขุภาพอนามยัดขีึน้ 
รายไดค้รวัเรอืนดขีึน้ 
เชน่ รายไดป้ระชาชาตเิพิม่ขึน้ มลูคา่สง่ออกเพิม่ขึน้ 
เชน่ โครงสรา้งของสงัคม วฒันธรรม ชุมชน เปลีย่นไป 
เชน่ มลภาวะเปลีย่นแปลงดขีึน้หรอืเลวลง 
เชน่ ผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ออกมาใชส้ทิธเิพิม่ขึน้ 

 
 
 

 ความสําเร็จของการดาํเนินงานจากการ

ใช้จ่ายงบประมาณ 4/ 

ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานจากการใชจ้า่ยงบประมาณ   

 ภารกิจที่เป็นโครงการ หากภารกิจทั้ง 
2 ประเภท มีการดาํเนินงานใน
ลกัษณะโครงการ  

ประเมินครบทุกมิติทั้งประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและผลกระทบ 

ใชต้วัชีว้ดัหลกัขา้งตน้ทัง้หมด Benefit-cost Ratio5/  หากวิเคราะห์ไม่ได้
ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายและขนาดทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ เช่น จํานวนคน จํานวนพืน้ที ่
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หมายเหตุ : 1/  การเลือกใช้ตัวชีว้ดัข้างต้นต้องคํานึงถงึความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะผลผลิตหลักของแต่ละหน่วยงาน ดังนัน้ บางหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ตัวชีว้ดัได้อย่างครบถ้วน 
ทัง้ตัวชีว้ดัหลักและตัวชีว้ดัเพิม่เติม ขณะทีบ่างหน่วยงานอาจใช้เฉพาะตัวชีว้ดัหลักเท่านัน้ 

2/ จดัทําต้นทุนต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์ของกรมบญัชกีลาง 
3/ หน่วยงานดําเนินการศึกษาเพือ่ประเมินผลกระทบภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
4/ ใช้ผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของ

สํานักงบประมาณ 
5/ เพือ่เปรียบเทยีบผลประโยชน์ทีเ่กิดขึ้นทัง้ก่อนและหลังการปฏบิตัิภารกิจกับค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นทัง้ก่อนและหลังการปฏบิตัิภารกิจ หากผลประโยชน์มีมากกว่าค่าใช้จ่ายแสดง

ว่าการปฏบิตัิภารกิจมีความคุ้มค่า 

12 
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 (1.3) การประเมินผลกระทบ 

 หน่วยงานจะต้องประเมินผลกระทบต่อประชาชนภายหลังเสร็จส้ินการปฏบิติัภารกิจ 
โดยกําหนดตัวชีว้ดัให้ชดัเจน และถ้าการปฏบิติัภารกิจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ต่อ
สังคม หรือต่อส่ิงแวดล้อม ก็ให้กําหนดตัวชีว้ดัและทําการประเมินผลด้วย 

 (1.4) การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้ จ่าย
งบประมาณ 

 หน่วยงานจะต้องนําผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณของสํานักงบประมาณ และผ่านการรับรองจากสํานักงบประมาณ
แ ล้ ว 
มาประกอบการอธิบายความคุ้มค่าของการปฏบิติัภารกิจด้วย 

 (2) ตวัช้ีวดัเสริม  ในกรณีทีภ่ารกิจของหน่วยงานไม่สามารถประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลข
ชดัเจน หรือเป็นภารกิจทีจ่ดัทําเป็นโครงการ หน่วยงานควรจดัทําตัวชีว้ดัเสริม ดังน้ี 

  Cost – Effectiveness:   เป็นตัวชีว้ดัเสริมสําหรับภารกิจที่ไม่สามารถประเมินผล
ประโยชน์เป็นตัวเลขได้ชดัเจน ซึ่งเม่ือได้รับรายงานผลการประเมินประสิทธิผลต่อ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควร
วิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพจิารณาว่า 
ภารกิจใดควรให้หน่วยงานใดเป็นผู้ปฏบิติั จึงจะได้ผลคุ้มค่ามากทีสุ่ด 

  Benefit-Cost Ratio:   ในกรณีที่ภารกิจของหน่วยงานเป็นการดําเนินโครงการ 
โครงการดังกล่าวนอกจากจะต้องประเมินโดยใช้ตัวชี้วดัหลักในมิติประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบแล้ว หน่วยงานต้องประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย 
(B/C Ratio) เป็นตัวชี้วดัเสริมร่วมด้วย แต่ถ้าโครงการนัน้  ๆเป็นโครงการที่ไม่
สามารถคํานวณผลประโยชน์หรือผลเสียเป็นมูลค่าได้ (คํานวณ B/C Ratioไม่ได้) ให้
ระบุกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับผลกระทบและขนาดของผลกระทบ เช่น จํานวนประชาชน 
จํานวนพืน้ที ่เป็นต้น ให้ชดัเจน 

4  องค์ประกอบรายงาน ขั้นตอน และกลไกการประเมินความคุ้มค่าฯ  

4.1 องคป์ระกอบของรายงานการประเมินความคุ้มค่า ฯ รายงานประเมินความคุ้มค่าฯ 
ประกอบด้วยสาระสําคัญอย่างน้อย 3 ส่วน ดังน้ี  
ส่วนท่ี 1 :  ข้อมลูเบือ้งต้น ระบช่ืุอหน่วยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ เป้าหมาย

ผลผลิต ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (สอดคล้องกับการจดัทําคํารับรองการปฏบิติั
ราชการฯ และการจัดทําคําของงบประมาณ) ผลผลิตที่จะประเมินความคุ้มค่าฯ 
หน่วยงานภายในและเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงทีรั่บผดิชอบภารกิจ/ผลผลิตนัน้  ๆ
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ส่วนท่ี 2 :  กรอบและผลการประเมินความคุ้มค่าฯ  

 2.1  กรอบการประเมินความคุ้มค่า กําหนดขอบเขตงาน/โครงการที่จะประเมิน
ความคุ้มค่าฯ สถานะของงาน/โครงการ รายละเอียดการประเมินความเหมาะสม
ก่อนดําเนินงาน/โครงการ (ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
อัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit/Cost Ratio)) ตัวชีว้ดัใน
มิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ รวมทัง้ผลการประเมินการจดัการ
งบประมาณด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงบประมาณ 

 2.2 ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบติัภารกิจ ตามงาน/โครงการทีกํ่าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ และเอกสารคําของบประมาณ ตามกรอบแนวทาง 
หลักเกณฑ์ และตัวชีว้ดัการประเมินความคุ้มค่า พร้อมทัง้คําอธิบายผลลัพธ์ที่
ได้จากการประเมินทัง้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการรายงานผลการ
ประเมินในภาพรวม 

ส่วนท่ี 3 :  ข้อเสนอแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ภารกิจในระยะต่อไป พร้อมทัง้ข้อคิดเหน็ต่าง ขๆองกระทรวง 

 

4.2 ขัน้ตอนการประเมินความคุ้มค่าฯ 

ดังกล่าวมาข้างต้น การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐ เป็นการประเมินการ
ทํางานทัง้ 3  ขัน้ตอน คือ ก่อนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นขัน้ตอนการวางแผนการทํางาน/การ
กําหนดโครงการ เพื่อให้เกิดการคํานึงถึงผลได้ผลเสียด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ การ
ประเมนิระหว่างการดําเนินงาน เพื่อดูว่าการทํางานมีประสิทธิภาพเพยีงใดและมีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการทํางานให้เป็นตามแผนท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และการประเมนิภายหลงัเสรจ็สิ้นการดําเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิแ์ละคุ้มค่าหรือไม่ เพยีงใด เพื่อ
เป็นบทเรียนในการทํางานต่อไป  ซึ่งมีปฏิทนิการดําเนินงานในแต่ละขัน้ตอนและกิจกรรม ดัง
ตารางที ่2  
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ตารางที ่2 ปฏทินิการประเมินความคุ้มค่าฯ 1/ 

ช่วงระยะเวลา ข ัน้ตอน /กิจกรรม 

ตุลาคม การตั้งกลไกภายใน  หน่วยงานตั้งคณะทาํงานประเมินความคุม้ค่าฯ 

ตุลาคม– ธนัวาคม การเตรียมการเพ่ือประเมนิความคุ้มค่าฯ คณะทาํงานประเมินความคุม้ค่าฯ ของหน่วยงาน 

   ศึกษาทาํความเขา้ใจแนวคิด วตัถุประสงค ์ขอบเขตและตวัช้ีวดั ตลอดจนขั้นตอนใน

การประเมินความคุม้ค่า ตามเอกสารแนวทางการประเมินความคุม้ค่าการปฏิบติัภารกิจ

ของรัฐ 

   ทบทวนแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการของหน่วยงาน 
  (ขั้นตอน/กิจกรรมในส่วนน้ี จะดาํเนินการเฉพาะในปีแรกท่ีเร่ิมดาํเนินการประเมินความคุม้ค่าฯ) 

 

                                                        
1  ปฏทินิการประเมนิความคุม้คา่สามารถปรบัใหส้อดคลอ้งกบัปฏทินิงบประมาณ 
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ช่วงระยะเวลา ข ัน้ตอน /กิจกรรม 

ตุลาคม– ธนัวาคม การจดัทาํแผนการประเมินความค ุ้มค่าฯ โดยใชแ้บบฟอรม์กรอบและแผนการ
ประเมนิความคุม้คา่ฯ (ภาคผนวก 1) 

   ระบุภารกิจของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ งาน โครงการเพ่ือผลกัดนัภารกิจ โดยแยกงาน/

โครงการเร่ิมดาํเนินการใหม่ และท่ีเป็นการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
   กาํหนดกรอบและแผนการประเมินความคุม้ค่าฯ ของหน่วยงาน2/โดยจดัทาํ

รายละเอียดวา่ การประเมินความคุม้ค่าฯ ของหน่วยงานครอบคลุมงาน/โครงการส่วน

ใดบา้ง พร้อมทั้ง 
   กาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จระดบัยุทธศาสตร์และระดบัโครงการ (ตวัช้ีวดั

ประสิทธิผล) ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของการปฏิบติัภารกิจ 3/   
   กรณีท่ีเป็นงาน/โครงการใหม่ หน่วยงานกาํหนดผลลพัธ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์

ผลประโยชน์ต่อค่าใชจ่้าย (Cost-benefit analysis) Cost-Effectiveness อตัรา

ผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return: IRR) และ        Net Present 

Value 
   กาํหนดหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการติดตามความกา้วหนา้และ

จดัเกบ็ขอ้มูลตามกรอบตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด 
   เสนอกรอบและแผนการประเมินความคุม้ค่าฯ ต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน ก่อนท่ีจะ

นาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  

พฤษภาคม การตดิตามความก้าวหน้าระหว่างดาํเนินการ  คณะทาํงานประเมินความคุม้ค่าฯ  

 เมษายน  ตดิตามความกา้วหน้าการดาํเนินงาน ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน คา่ใชจ้า่ย 
เปรยีบเทยีบกบัแผนงาน/แผนปฏบิตักิาร  ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 
พรอ้มทัง้ประเมนิวา่สมควรดาํเนินการต่อไปหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 พฤษภาคม  จดัทาํรายงานความกา้วหน้าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2  ใช้แบบฟอร์มกรอบและแผนการประเมินความคุ้มค่าฯ ตามภาคผนวก 1  
3  ตัวชีว้ดัทัง้สองมิติน้ี หน่วยงานใช้ในการจดัทําคํารับรองการปฏบิติัราชการของ ก.พ.ร. ด้วย 
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ตารางท่ี 2 ปฏิทินการประเมินความคุ้มค่าฯ (ต่อ) 
ช่วงระยะเวลา ข ัน้ตอน /กิจกรรม 

าคม-พฤศจิกายน การประเมินความค ุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจ  เป็นการประเมนิในชว่งสิน้
ปีงบประมาณ ซึง่แบง่ไดเ้ป็น 2 แนวทาง ตามสถานะของงาน/โครงการ  

 ตุลาคม 
 งาน/โครงการดาํเนินการแล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ คณะทาํงานดาํเนินการ 

 ประเมนิผลสาํเรจ็การปฏบิตัภิารกจิในมติปิระสทิธภิาพ ประสทิธผิล วเิคราะห์
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน ตน้ทุนการผลติต่อหน่วย โดยเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดั
ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นกรอบและแผนการประเมนิความคุม้คา่ฯ นอกจากน้ี อาจ
ตอ้งประเมนิผลกระทบหากมกีารมอบหมาย 4/ 

 งาน/โครงการที่ต้องดาํเนินการต่อเน่ือง คณะทาํงานประเมนิความคุม้คา่ฯ 
ดาํเนินการ 
 ประเมนิความกา้วหน้าการดาํเนินงาน วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของตวัชีว้ดั

ในมติปิระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น
กรอบและแผนการประเมนิความคุม้คา่ฯ ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ข พรอ้มทัง้ประเมนิวา่สมควรดาํเนินการต่อไปหรอืไม ่เพราะเหตุใด  

พฤศจิกายน  จดัทาํรายงานการประเมนิความคุม้คา่ฯ ภายหลงัการดาํเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  

ธนัวาคม การพิจารณารายงานการประเมินความค ุ้มค่าฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ พจิารณารายงานการ

ประเมนิความคุม้คา่ฯ ของหน่วยงาน จดัทาํความเหน็ และนําเสนอคณะรฐัมนตร ี
  สาํนกังบประมาณพจิารณารายงานประเมนิความคุม้คา่ฯ ของหน่วยงาน

ประกอบการจดัทาํงบประมาณ 

 

 4.3 กลไกการประเมินความคุ้มค่า กลไกทีเ่ก่ียวข้องในการประเมินและรายงานผลการประเมิน
ความคุ้มค่าฯ ประกอบด้วยกลไก  2 ระดับ 

(1)  กลไกระดบันโยบาย  คือ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึง่ผ่านการ
พจิารณาให้ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัอังคารที่ 19 ตุลาคม 2547 เป็นกลไกใน
รูปคณะกรรมการระดับชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้เป็นประธาน 
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานโดยตําแหน่ง 6  ท่าน ได้แก่ ผู้อํานวยการ
สํานัก    งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดี
กรมบญัชกีลาง หวัหน้าโครงการเปล่ียนการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลกทรอ
นิกส์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี การตรวจสอบ การดําเนินงาน กฎหมาย การเงิน 

                                                        
4  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการจะเป็นผู้กําหนดว่าหน่วยงานใดต้องประเมินผลกระทบ โดยพจิารณาจาก

เงือ่นไขความเหมาะสมตามช่วงเวลา และเงือ่นไขอ่ืน  ๆ
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เศรษฐศาสตร์ การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 
5 ท่าน และไม่เกิน 7 ท่าน โดย เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการโดยตําแหน่งคณะกรรมการฯ มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 

(1.1)   วางนโยบาย แนวทาง และกาํหนดประเดน็หวัขอ้การตรวจสอบ และประเมนิผลใน
ภาคราชการใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อการบรหิารราชการ
แผน่ดนิของนายกรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตร ี

(1.2)   บรูณาการการทาํงานของบรรดาหน่วยงานกลางทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ใหค้วามเหน็ชอบและประสานแผนการตรวจสอบและประเมนิผลของหน่วยงานต่าง 
ๆ 

 วเิคราะหแ์ละระบุแผนงาน/โครงการที่มคีวามเสีย่งสูง และมอบหมายให้
ไปดาํเนินการตรวจสอบ และประเมนิผล 

(1.3)   สง่เสรมิ ผลกัดนั สอบทาน ใหแ้ต่ละสว่นราชการมกีารวางระบบ การกาํกบัดแูลตนเอง
ทีด่ ีและใหข้อ้เสนอแนะต่อนายกรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1.4)  เป็นศนูยร์วมขอ้มลูสารสนเทศกลางเกีย่วกบัการตรวจสอบ และประเมนิผลภาค
ราชการ 

(1.5)   ประสานงานกบักลไกตรวจสอบภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะสาํนกังานการตรวจ
เงนิแผน่ดนิ (สตง.) 

(2)  กลไกระดับหน่วยงาน  โดยเป็นการตัง้คณะทํางานหรือกลไกลักษณะอ่ืน ตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน โดยมีกลุ่มงาน กพร. ของหน่วยงาน เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน 
และเป็นแกนหลักรับผดิชอบการประสานผลักดันการประเมินความคุ้มค่าฯ ภายในหน่วยงาน
ซึง่รวมถึงการจดัทําและรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายด้วย 

 

 

------------------------------------------------------ 
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สว่นที ่2  
วธิกีารและแบบรายงานการประเมนิความคุม้คา่ 

 
 

คูม่อืน้ีกาํหนดวธิกีารในการประเมนิความคุม้คา่ โดยมขี ัน้ตอนหลกัดงัน้ี 

1. การทบทวนผลผลติของหน่วยงาน 

2. การกาํหนดตวัชีว้ดัและการพจิารณาความสมบรูณ์ของขอ้มลู 

3. การกาํหนดผลตอบแทนและคา่ใชจ้า่ย 

4. การสรปุผลการประเมนิความคุม้คา่ 

5. ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิความคุม้คา่ 

1. การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความค ุ้มค่าของหน่วยงาน 
 
การประเมนิความคุม้ค่าพจิารณาจากผลผลติทีก่าํหนดไวต้ามทีป่รากฏในเอกสารงบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี โดยทีผ่ลผลติทีจ่ะประเมนิความคุม้คา่จะตอ้งเป็นภารกจิหลกัของหน่วยงานซึง่เป็นเป้าหมาย
การใหบ้รกิารของหน่วยงานทีแ่สดงประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารและประสทิธผิลจากการใหบ้รกิารอนั
เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะได ้ดงันัน้จงึตอ้งทบทวนผลผลติโดยจาํแนกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกัโดยตรง ทีจ่ะตอ้ง “ประเมนิประสทิธผิล” 
และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” เชน่ 
(1) งานใหบ้รกิารทีใ่หผ้ลประโยชน์โดยตรงแก่ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

ของหน่วยงาน (เชน่ การบรกิารรกัษาพยาบาล สาธารณภยั มาตรฐานบรกิาร 
มาตรฐานสนิคา้ การอาํนวยความยตุธิรรม ผูส้าํเรจ็การศกึษา การผลติแพทยแ์ละ
พยาบาล เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการคา้มนุษย ์การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา) 

(2) งานใหค้าํปรกึษาแนะนําทีใ่หผ้ลประโยชน์โดยตรงแก่ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงของหน่วยงาน (เชน่ ผลงานใหบ้รกิารวชิาการ) 

(3) งานกาํกบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีห่น่วยงานรบัผดิชอบโดยตรง (เชน่ การกาํกบั-
ดแูล การบรหิารจดัการ การควบคุม การป้องกนัและปราบปราม การคุม้ครองสทิธ)ิ 

(4) งานสนบัสนุนเครอืขา่ยพหภุาคใีนการใหบ้รกิารแก่กลุม่เป้าหมายของหน่วยงาน 
(เชน่ การสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพการพึง่ตนเอง เครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งและ
พฒันาศกัยภาพ) 

(5) งานเผยแพรก่ารวจิยัและเผยแพรส่ารสนเทศทีใ่หผ้ลประโยชน์ดา้นองคค์วามรูแ้ก่
กลุ่มเป้าหมายในสงัคม (เชน่ ผลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรู ้  ผลงานเพือ่ถ่ายทอด
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เทคโนโลย ี งานวจิยัเพือ่พฒันา งานขอ้มลูพืน้ฐาน การบรกิารสารสนเทศ ผลงาน
การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสขุภาพเพือ่การศกึษาและวจิยั) 

(6) งานฝึกอบรมใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายในสงัคม (เชน่ การถ่ายทอดความรู ้การบรกิารความรู)้ 
(7) งานวเิคราะหน์โยบายและแผนของสาํนกังานปลดักระทรวงซึง่วเิคราะหน์โยบายและ

แผนรวมของทุกสว่นราชการในกระทรวง  (เชน่ งานนโยบายและแผน) 
(8) การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม (เชน่ การอนุรกัษ์ การบรหิารจดัการ ขอ้มลู

ทรพัยากรธรรมชาต)ิ  
(9) การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม (เชน่ ผลงานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม) 
(10) งานใหบ้รกิารทีใ่หผ้ลประโยชน์โดยตรงต่อรฐับาลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของ

หน่วยงาน (เชน่ งานนโยบายของรฐับาล การบรหิารงานคลงั การจดัเกบ็ภาษ)ี 
(11) ความมัน่คงของรฐั (เชน่ การรกัษาความมัน่คงแหง่รฐั การป้องกนัประเทศ) 

2. ผลผลิตที่สนับสนุนกลยทุธท์ี่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกั ทีส่ามารถปันสว่น
คา่ใชจ้า่ยได ้
(1) งานบรหิารทัว่ไปของรฐัทีม่ลีกัษณะงานดา้นวจิยัหรอืวชิาการสนบัสนุนการ

ปฏบิตักิารภายในหน่วยงาน 
(2) งานบรหิารทัว่ไปของรฐัทีม่ลีกัษณะงานดา้นการบรหิารทัว่ไป (เชน่ งานอาํนวยการ

และบรหิารจดัการ งานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ) 
(3) งานวเิคราะหน์โยบายและแผนภายในแต่ละสว่นราชการ ยกเวน้สาํนกังานปลดักระทรวง

ซึง่วเิคราะหน์โยบายและแผนรวมของทุกสว่นราชการในกระทรวง 
(4) งานระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารเฉพาะภายในหน่วยงาน 
(5) งานระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารเฉพาะภายในหน่วยงาน 
(6) งานฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (เชน่ งานพฒันาบุคลากร ผูไ้ดร้บัทุน

ตามโครงการทุนพฒันาอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา) 

3. ผลผลิตที่ไม ่เข้าข่ายในการประเมินความค ุ้มค่า ของหน่วยงานน้ี 
(1) โครงการทีห่น่วยงานไมไ่ดท้าํหน้าทีด่าํเนินการ แต่ทาํหน้าทีใ่นฐานะชว่ยสง่ผา่นเงนิ

อุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นๆ 
(2) โครงการทีห่น่วยงานไมไ่ดท้าํหน้าทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกัหรอืเจา้ภาพรว่ม แต่ทาํหน้าที่

ในฐานะชว่ยประสานงานใหก้บัหน่วยงานอื่น (เชน่ การประสานงานกบัโครงการ
แปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน) 

(3) งานประชุมกบัองคก์ารระหวา่งประเทศเกีย่วกบัพนัธกรณต่ีางๆ ทีไ่มใ่ชภ่ารกจิหลกั
ของหน่วยงานทีส่ามารถแสดงผลลพัธไ์ด ้

(4) โครงการใหมท่ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการเตรยีมงานหรอือยูใ่นขัน้ตอนการกอ่สรา้ง ซึง่จะ
สามารถประเมนิความคุม้คา่ไดต่้อเมือ่เริม่ใหบ้รกิารแลว้ (เชน่ โครงการจดัตัง้ศนูย ์
โครงการจดัตัง้สถาบนั) 

(5) โครงการระยะยาวประเภท Mega Project ซึง่มรีายงานการประเมนิความเหมาะสม
ของโครงการอยูแ่ลว้ (Project Feasibility Study) ในลกัษณะการประเมนิความ
คุม้คา่ก่อนจดัทาํโครงการ (เชน่ โครงการสนามบนิ โครงการเขือ่น โครงการทา่เรอื 
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โครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา โครงการทางดว่น โครงการทางหลวง โครงการรถไฟฟ้า 
โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการดาวเทยีม) 

(6) งานกองทุน เงนิชดเชย การชาํระหน้ี 
ในการทบทวนผลผลติเพือ่การประเมนิความคุม้คา่ของหน่วยงาน เอกสารทีส่าํคญัไดแ้ก่ แผนภูมิ

แสดงโครงสรา้งงบประมาณตามยทุธศาสตร ์ ในเอกสารคาํของบประมาณ โดยใหพ้จิารณาขอ้ความที่
สาํคญั ตามทีคู่ม่อืการจดัทาํคาํของบประมาณกาํหนดไวต่้อไปน้ี 

1. เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ 
2. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง 
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 
4. ผลผลติ 

 
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร  ์
 หมายถงึ  ผลสมัฤทธิ ์(ผลกระทบหรอืผลลพัธ)์ ทีร่ฐับาลตอ้งการจะใหเ้กดิต่อประชาชนและ
ประเทศ  เป็นผลจากการดาํเนินงานของรฐับาลตามยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
ของประเทศ 

 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง   
   หมายถงึ ผลลพัธท์ีก่ระทรวงตอ้งการใหเ้กดิขึน้จากการใหบ้รกิารระดบักระทรวง ทัง้น้ีจะตอ้งสอดคลอ้ง
และเชื่อมโยงกบัเป้าหมายยทุธศาสตรช์าตขิองรฐับาล ซึง่ผลลพัธด์งักล่าวจะเกดิขึน้ไดจ้ากผลสาํเรจ็ของ
ผลผลติหรอืโครงการของสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิในสงักดัอยา่งสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนั ทัง้น้ี 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปี หรอืพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิหรอืกาํหนดขึน้ใหมใ่นระหวา่งปีแลว้แต่กรณ ี

 คุณลกัษณะทีส่าํคญัของเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงประกอบดว้ย 

(1) ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายยทุธศาสตรร์ะดบัชาตแิละยทุธศาสตรก์ารจดัการงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี 

(2) ตอ้งสามารถบรรลุผลลพัธไ์ด ้
(3) เป็นพนัธะสญัญาของกระทรวงทีม่ต่ีอประชาชน 
(4) ควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในวาระของรฐับาล 
(5) ตอ้งสามารถวดัผลลพัธใ์นเชงิปรมิาณ คุณภาพ และหรอืระยะเวลาในการบรรลุผลลพัธไ์ด ้
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 หมายถงึ   ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินงานหรอืเพือ่ดาํเนินการจดัทาํผลผลติ/โครงการตามที่
กาํหนดของหน่วยงานระดบักรม  ซึง่จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง 
 ทัง้น้ี ตอ้งเป็นผลลพัธท์ีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้จากพนัธกจิและภารกจิทีห่น่วยงานไดร้บัมอบหมาย
จากกระทรวงหรอืรฐับาลซึง่สอดคลอ้งเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง (ในกรณเีป็นหน่วยงานรปูแบบ
พเิศษ ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธห์ลกัในแผนการบรหิารราชการ
แผน่ดนิ) และเชื่อมโยงกบัผลผลติ / โครงการทีห่น่วยงานตอ้งจดัทาํ 
 
ผลผลิต 

      หมายถึง  ผลของการดําเนินงานตามกจิกรรม  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลติ (Product) หรอืการ
ให้บรกิาร (Service) ที่ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรฐัหรอืการตอบคําถามว่าหน่วยงานของรฐัจดัทํา
บรกิารอะไร (What) ในฐานะผูจ้ดัหาบรกิาร (Service  Provider) ตามความตอ้งการของรฐับาลในฐานะผู้
ซือ้บรกิาร (Service Purchaser)  ทัง้ในรปูแบบของการใหบ้รกิารโดยตรง หรอืโดยการใชว้ตัถุสิง่ของและ
หรอืสิง่ก่อสรา้ง  เพื่อนําไปใช้ในการให้บรกิารองค์กรภายนอกหน่วยงานหรอืประชาชน โดยมตีวัชี้วดั
ผลสําเรจ็ในเชงิปรมิาณ  คุณภาพ  เวลา  รวมทัง้ค่าใชจ้่าย  ทัง้น้ี  ตามที่กําหนดไวใ้นเอกสารประกอบ
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรอืพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรอืที่
กาํหนดขึน้ใหมใ่นระหวา่งปีงบประมาณ  

                 คุณลกัษณะทีส่าํคญัของผลผลติ ประกอบดว้ย 

(1) เป็นสิง่ของหรอืบรกิารของหน่วยงานของรฐั 
(2) เป็นรปูธรรมและรบัรูไ้ด ้
(3) เป็นผลผลติขัน้สดุทา้ยของหน่วยงาน 
(4) หน่วยงานสามารถควบคุมความสาํเรจ็ได ้
(5) สามารถระบุหน่วยนบัหรอืตรวจวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ คุณภาพ และเวลา 
(6) สามารถคดิตน้ทุนหรอืคา่ใชจ้า่ยได ้
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 

 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 
 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร 10 ข้อ  

 
ระดบัชาต ิ    แผนงบประมาณ     

         
    เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์  ตวัชีว้ดัและ

คา่เป้าหมาย 
  

        แนวทางการจดัสรร
งบประมาณ 

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

ระดบั
กระทรวง 

 ตวัชีว้ดัและ
คา่เป้าหมาย 

 เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

  

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

ระดบั
หน่วยงาน 

 ตวัชีว้ดัและ
คา่เป้าหมาย 

 เป้าหมายการใหบ้รกิาร
หน่วยงาน 

 กลยุทธ์
หน่วยงาน 

  

         
  ตวัชีว้ดัและ

คา่เป้าหมาย 
 ผลผลติ/โครงการ/กองทุนฯ     

 
          

    กิจกรรมหลกั     

          

   กิจกรรมย่อย  กิจกรรมรอง/
สนับสนุน 

   

          

          

     งบรายจ่าย 
รายการ 

    

          

     งบประมาณ     
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คาํนิยามสําคญัของคาํท่ีใช้ในแผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

หมายถึง   ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ

คณะรัฐมนตรีมีมติใหค้วามเห็นชอบ 
 
แผนงบประมาณ 

หมายถึง  แผนงบประมาณตาม “โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ท่ีสาํนกังบประมาณจดัทาํข้ึน โดย

เช่ือมโยงกบัประเด็นยุทธศาสตร์หลกัของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สาํหรับใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมุ่งใหก้าร

ดาํเนินงานตามภารกิจของส่านราชการบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดบัชาติ อนัเป็นผลลพัธ์ท่ีรัฐบาลตอ้งการ

ใหเ้กิดข้ึนแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช ้ “แผนงบประมาณ” ดงักล่าวเป็นรายการขออนุมติัการใชจ่้ายเงินแผ่นดิน

ต่อรัฐสภา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตวัอยา่ง : แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 4 ปี  

     ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การขจดัความยากจน 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์หลกั แผนงบประมาณตามยทุธศาสตร์ 
ก. ระดบัประเทศ แผนงบประมาณ : ขจดัความยากจนระดบัประเทศ 
ข. ระดบัชุมชน แผนงบประมาณ : ขจดัความยากจนระดบัชุมชน 
ค. ระดบับุคคล แผนงบประมาณ : ขจดัความยากจนระดบับุคคล 

(*ท่ีมา: เอกสารงบประมาณฉบบัท่ี 4 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549: งบประมาณรายจ่ายจาํแนกตาม
โครงสร้างแผนงบประมาณตามยทุธศาสตร์) 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิ (ผลกระทบหรือผลลพัธ์) ท่ีรัฐบาลตอ้งการจะใหเ้กิดต่อประชาชนและประเทศ  เป็นผลจาก

การดาํเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของประเทศ 
 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

หมายถึง  กลยุทธ์หลกัของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 - 2551  และกลยุทธ์อื่นของรัฐ  เพ่ือบรรลุผล

สาํเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ซ่ึงกาํหนดไวใ้นยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

 
วสัิยทศัน์ 

หมายถึง ภาพท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบนั 
 
พนัธกิจ 

หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนา้ท่ี  ทั้งท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดต่าง ๆ   รวมทั้งท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหด้าํเนินการ  ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ 
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง   
หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีกระทรวงตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากการใหบ้ริการระดบักระทรวง ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งและ

เช่ือมโยงกบัเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดจ้ากผลสาํเร็จของผลผลิตหรือโครงการของ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสงักดัอย่างสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือกาํหนดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีแลว้แต่กรณี 
คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงประกอบดว้ย 
(1) ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดบัชาติและยุทธศาสตร์การจดัการงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
(2) ตอ้งสามารถบรรลุผลลพัธ์ได ้
(3) เป็นพนัธะสัญญาของกระทรวงท่ีมีต่อประชาชน 
(4) ควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในวาระของรัฐบาล 
(5) ตอ้งสามารถวดัผลลพัธ์ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการบรรลุผลลพัธ์ได ้

 
ตวัอย่าง:  เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง จากเอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2549 เล่มท่ี 3, 4, 5 และ 6 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1   ยทุธศาสตร์การขจดัความยากจน 

a. ขจดัความยากจนระดบัประเทศ 
เป้าหมายการใหบ้ริการ : ครัวเรือนเกษตรกรท่ียากจนลดลง 

ตวัช้ีวดั  : ร้อยละ 100 ในปี 2551 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3   ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและแข่งขนัได ้
3.1 ปรับโครงสร้างเกษตร 

เป้าหมายการใหบ้ริการ :  ผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัการตลาดและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

ตวัช้ีวดั                          : เพ่ิมข้ึน 322,271 ฟาร์ม 3,206 โรงงาน มูลค่า GDP สาขาเกษตรกรรม 9 แสนลา้นบาท

ในปี 2551 

กระทรวงมหาดไทย 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

เป้าหมายการใหบ้ริการ :  สังคมมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ประชาชนสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ย่างปกติ

สุขและปลอดภยัจากพิษภยัของยาเสพติดและอบายมุข 

ตวัช้ีวดั                          : ร้อยละ 95 ในปี 2551 

กระทรวงคมนาคม 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและแข่งขนัได ้

เป้าหมายการใหบ้ริการ : ประชาชนไดใ้ชร้ะบบขนส่งท่ีมีความสะดวกปลอดภยั  

ตวัช้ีวดั                          : ร้อยละ 100 ในปี 2551 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
หมายถึง   ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานหรือเพ่ือดาํเนินการจดัทาํผลผลิต/โครงการตามท่ีกาํหนดของหน่วยงาน

ระดบักรม  ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง 
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากพนัธกิจและภารกิจท่ีหน่วยงานไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงหรือ

รัฐบาลซ่ึงสอดคลอ้งเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง (ในกรณีเป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์หลกัในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน) และเช่ือมโยงกบัผลผลิต / โครงการท่ี
หน่วยงานตอ้งจดัทาํ 
 
ภารกิจ 

หมายถึง งานท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดต่างๆ  
ประกอบดว้ย 

ภารกจิพืน้ฐาน หมายถึง หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีตอ้งดาํเนินการเป็นปกติประจาํตามกฎหมายหรือระเบียบ ซ่ึงมี
ลกัษณะงานและปริมาณงานท่ีชดัเจนต่อเน่ือง 

ภารกจิยทุธศาสตร์  หมายถึง หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีการดาํเนินงานไดรั้บมอบหมายในเชิงนโยบาย ซ่ึงอาจเป็น
ภารกิจพ้ืนฐานท่ีตอ้งการผลกัดนัหรือเห็นความสาํคญัในช่วงระยะเวลาหน่ึงกไ็ด ้
 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project)    

หมายถึง  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ  
i. โครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน (Physical Infrastructure) ท่ีมีวงเงินลงทุนรวมเกิน 1,000 ลา้นบาท 

เช่น โครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ (Mass Transit) และโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะท่ี 2 เป็นตน้ 

ii. โครงการ Intermediate Infrastructure ประกอบดว้ยโครงการยอ่ยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัและเป็นแผนงาน
ระดบัชาติท่ีมีการดาํเนินงานทัว่ประเทศ     มีวงเงินรวมกนัในแต่ละแผนงานเกิน 1,000 ลา้นบาท เช่น 
โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นอาคารและการจดัหาอุปกรณ์ในสาขาการศึกษาและสาธารณสุข
และแผนงานบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบ 

 
โครงการสําคญัทีร่องรับยุทธศาสตร์ด้านต่าง  ๆ(Flagship)   

หมายถึง โครงการสาํคญัท่ีรองรับยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ (ตามเอกสารแนบ) ของแผนบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 
2548 – 2551 

 
นโยบายสําคญัอ่ืน  ๆ 

หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนความสาํเร็จในนโยบายสาํคญัเร่งด่วน
ของรัฐบาล หรือท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศและแถลงต่อสาธารณชน  (เป็นนโยบายสาํคญัท่ีไม่ซํ้ ากบั  Mega Project และ Flagship) 
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นโยบายต่อเน่ือง  

หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Project) โครงการสาํคญัท่ีรองรับยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ (Flagship) 
หรือนโยบายสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองมาจากปีงบประมาณท่ีล่วงมาแลว้และตอ้งดาํเนินการต่อในปีงบประมาณท่ีขอ
ตั้งงบประมาณ 

 
นโยบายใหม่ 

หมายถึง โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Project) โครงการสาํคญัท่ีรองรับยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ 
(Flagship) หรือนโยบายสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีริเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณท่ีขอตั้งงบประมาณ 
 

ผลผลิต 

หมายถึง  ผลของการดาํเนินงานตามกิจกรรม  ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการใหบ้ริการ (Service) ท่ี
ดาํเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคาํถามวา่หน่วยงานของรัฐจดัทาํบริการอะไร (What) ในฐานะผูจ้ดัหาบริการ 
(Service  Provider) ตามความตอ้งการของรัฐบาลในฐานะผูซ้ื้อบริการ (Service Purchaser)  ทั้งในรูปแบบของการใหบ้ริการ
โดยตรง หรือโดยการใชว้ตัถุส่ิงของและหรือส่ิงก่อสร้าง  เพ่ือนาํไปใชใ้นการใหบ้ริการองคก์รภายนอกหน่วยงานหรือ
ประชาชน โดยมีตวัช้ีวดัผลสาํเร็จในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  รวมทั้งค่าใชจ่้าย  ทั้งน้ี  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกอบ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ใน
ระหวา่งปีงบประมาณ คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของผลผลิต ประกอบดว้ย 

(1) เป็นส่ิงของหรือบริการของหน่วยงานของรัฐ 
(2) เป็นรูปธรรมและรับรู้ได ้
(3) เป็นผลผลิตขั้นสุดทา้ยของหน่วยงาน 
(4) หน่วยงานสามารถควบคุมความสาํเร็จได ้
(5) สามารถระบุหน่วยนบัหรือตรวจวดัไดใ้นเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
(6) สามารถคิดตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายได ้

 

ตวัอย่าง: ผลผลิต จากเอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เล่มท่ี 3, 4, 5 และ 6 

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
ผลผลิต :  การพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า   
ผลผลิต :  การพฒันาคุณภาพสินคา้ประมงใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

โครงการ 

หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหเ้กิดการใหบ้ริการทั้งในรูปแบบของการใหบ้ริการ
โดยตรง หรือโดยการใชว้ตัถุส่ิงของหรือส่ิงก่อสร้าง เพ่ือนาํไปใชใ้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน องคก์รภายนอกส่วนราชการ
และรัฐวสิาหกิจนั้น โดยมีกาํหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ีแน่นอน รวมทั้งมีการกาํหนด
ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
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คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของโครงการ ประกอบดว้ย  

(1) หลกัการและเหตุผล 
(2) วตัถุประสงค ์
(3) สถานท่ีตั้ง 
(4) ระยะเวลาดาํเนินการ 
(5) เป้าหมาย 
(6) วงเงินค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
(7) กิจกรรม 
(8) ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จ 
(9) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เป็นตน้ 

 
ตวัอย่าง: โครงการ จากเอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เล่มท่ี 3 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แผนงบประมาณ : ขจดัความยากจนระดบัประเทศ 
โครงการ  : โครงการคลองสียดั  
เป้าหมาย  : เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 182,500 ไร่ ส่งนํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ระยะเวลาดาํเนินการ : 16 ปี (ปี 2537 ถึงปี 2552)  
วงเงินค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน : 4,016,000,000 บาท 

 
กิจกรรม 

หมายถึง กระบวนการนาํส่งผลผลิต ประกอบดว้ย 

1. กจิกรรมหลกั หมายถึง กิจกรรมในการจดัทาํและส่งมอบผลผลิต/โครงการโดยตรงแก่ผูรั้บบริการภายนอก  
(โดยหน่วยงานสามารถกาํหนดใหมี้ กจิกรรมย่อย  หรือ ขอ้ยอ่ยของกิจกรรมหลกั หรือโครงการ (ยอ่ย) ตามแผนปฏิบติั
ราชการของส่วนราชการ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงของกิจกรรมหลกัได)้ 

2. กจิกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจดัทาํและส่งมอบผลผลิต/บริการระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร  
เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินกิจกรรมหลกัมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองท่ีทาํหนา้ท่ีโดยตรง 

3. กจิกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมการอาํนวยการภายในองคก์รใหส้ามารถจดัทาํและส่งมอบผลผลิตแก่
ผูรั้บบริการภายนอก ทั้งน้ีควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานสนบัสนุนท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนโดยออ้ม 
 
รายจ่ายประจําขั้นตํา่ทีจ่ ําเป็น 

หมายถึง รายจ่ายประจาํขั้นตํ่าท่ีจาํเป็นเพ่ือคงไวต้ามสิทธิหรือขอ้กาํหนดตามกฎหมาย ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวกบับุคลากรประจาํ  ค่าเช่าทรัพยสิ์น (ท่ีดิน/อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท)์ ท่ีใหป้ระหยดั
ลงร้อยละ 5 ต่อปี 
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เงนินอกงบประมาณ 

 หมายถึง เงินกู ้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินท่ีรัฐบาลและองคก์าร หรือสถาบนัระหวา่งประเทศมอบให้
รัฐบาลหรือส่วนราชการ เพ่ือดาํเนินงานตามโครงการใดๆ)     เงินรายไดข้องส่วนราชการ (เงินท่ีส่วนราชการไดรั้บโดยไม่ตอ้ง
นาํส่งคลงั ตามมาตรา 24 ของพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ)  เงินและทรัพยสิ์นช่วยราชการ (เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีบุคคล 
บริษทั หา้งร้าน หรือสถาบนั บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ) 
 
งบรายจ่าย 

 หมายถึง กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ สาํหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ จาํแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ไดแ้ก่ 

1. งบบุคลากร 
2. งบดาํเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 

 
  งบบุคลากร   หมายถึง  รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่ รายจ่ายในลกัษณะเงินเดือน 
ค่าจา้งประจาํ ค่าจา้งชัว่คราว และค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

 งบดาํเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพ่ือการบริหารงานประจาํ ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะค่าตอบแทน  
ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเพ่ือการลงทุน     ไดแ้ก่ รายจ่ายในลกัษณะ     ค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

งบเงินอดุหนุน  หมายถึง รายจ่ายท่ีกาํหนดใหจ่้ายเป็นค่าบาํรุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนบัสนุนการดาํเนินงานของ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน  หน่วยงานในกาํกบัของรัฐ องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาตาํบล องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ  นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน  งบพระมหากษตัริย ์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายท่ีสาํนกังบประมาณกาํหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี 

 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง  รายจ่ายท่ีไม่เขา้ลกัษณะประเภท งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหน่ึง หรือรายจ่ายท่ีสาํนกังบประมาณ
กาํหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี 

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

 
 
ท่ีมา: คู่มือปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ขอ้ความ “เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร”์ “เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” “เป้าหมายการ
ใหบ้รกิารหน่วยงาน” และ “ผลผลติ” จะตอ้งมคีวามเชื่อมโยงกนัจากระดบับนลงสูร่ะดบัล่าง และเขยีนได้
ถูกตอ้ง ตามคาํนิยามทีคู่ม่อืการจดัทาํคาํของบประมาณกาํหนดไว ้ เชน่ ผลติภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมที่
สง่ออกไดข้องประเทศ จะตอ้งสมัพนัธก์บัผลติภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ และ
ผลติภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศจะสมัพนัธก์บัขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ 
และขดีความสามารถของผูป้ระกอบการจะสมัพนัธก์บัผลผลติอนัเกดิจากกระบวนการใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน ตามลาํดบั 

จากนัน้ จงึใหพ้จิารณาตวัชีว้ดัทัง้ 4 ระดบัน้ีวา่มคีวามเชื่อมโยงของตวัชีว้ดัจากระดบัล่างขึน้สู่
ระดบับนหรอืไม ่ กล่าวคอื ตวัชีว้ดัในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ จะสง่ผลใหก้บัตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพในระดบัทีส่งูกวา่หรอืไม ่ เชน่ ผลผลติอนัเกดิจากกระบวนการใหบ้รกิารของหน่วยงานในเชงิ
ปรมิาณ เชงิคุณภาพ เชงิเวลา และเชงิตน้ทุนของหน่วยงาน จะเป็นสว่นสาํคญัทีช่ว่ยสง่ผลให้
ผูป้ระกอบการมขีดีความสามารถเพิม่ขึน้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ และผูป้ระกอบการทีม่ขีดี
ความสามารถเพิม่ขึน้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพจะเป็นสว่นสาํคญัทีช่ว่ยสง่ผลใหภ้าคอุตสาหกรรมมี
ผลติภณัฑท์ีไ่ดป้รมิาณและคุณภาพผลติเพือ่การสง่ออก และผลติภณัฑภ์าคอุตสาหกรรมทีไ่ดป้รมิาณและ
คุณภาพผลติเพือ่การสง่ออกจะเป็นสว่นสาํคญัทีช่ว่ยสง่ผลใหไ้ดม้ลูคา่การสง่ออกของภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

 หลังจากที่ทบทวนความสมัพันธ์จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบนตามแผนภูมิโครงสร้าง
งบประมาณตามยุทธศาสตรแ์ลว้ ผลผลติที่พบความเชื่อมโยงกจ็ะเป็นผลผลติหลกัตามภารกจิที่จะต้อง
ประเมินความคุ้มค่า หากไม่พบความเชื่อมโยงก็จะพิจารณาถึงกรณีที่เป็นสาเหตุ เช่น เป็นผลผลิต
ประเภทการพฒันาองค์การ หรอืเป็นประเภทงานสนับสนุนให้กบัหน่วยปฏิบตัิการของหน่วยงาน ซึ่ง
ผลผลติเหล่าน้ีจะตอ้งดาํเนินการปันสว่นคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่ผลผลติประเภทปฏบิตักิาร 

 นอกจากน้ี ยงัมกีรณีที่เป็นผลผลติที่หน่วยงานไม่ได้ทําหน้าที่ดําเนินการ แต่ทําหน้าที่ในฐานะ
ช่วยส่งผ่านเงนิอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืเป็นผลผลิตที่ทําหน้าที่ในฐานะช่วย
ประสานงานใหก้บัหน่วยงานอื่น หรอืงานประชุมกบัต่างประเทศเพื่อใหค้วามร่วมมอืในระดบันานาชาติ
โดยทีห่น่วยงานไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะควบคุมใหเ้กดิผลลพัธไ์ด ้ผลผลติในลกัษณะเหล่าน้ีถอืวา่เป็นผลผลติที่
ไม่เขา้ข่ายเป็นภารกจิที่ต้องการประเมนิความคุ้มค่าของหน่วยงาน แต่ต้องไปประเมนิที่ความคุ้มค่าที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลกัหรอืหน่วยงานที่รบังบประมาณไปดําเนินการเป็นภารกิจหลกั  รวมทัง้กรณี
ผลผลติที่เป็นโครงการใหม่ที่อยู่ในขัน้ตอนการเตรยีมงานหรอือยู่ในขัน้ตอนการก่อสรา้ง ซึ่งจะสามารถ
ประเมินความคุ้มค่าได้ต่อเมื่อเริม่ให้บรกิารแล้ว และโครงการระยะยาวประเภท Mega Project ซึ่งมี
รายงานการประเมนิความเหมาะสมของโครงการอยู่แล้ว (Project Feasibility Study) ในลกัษณะการ
ประเมนิความคุ้มค่าก่อนจดัทําโครงการ ผลผลิตในลกัษณะเหล่าน้ีถือว่าเป็นผลผลิตที่ไม่เขา้ข่ายเป็น
ภารกจิทีต่อ้งการประเมนิความคุม้คา่ของหน่วยงานในปีทีจ่ดัทาํรายงาน 
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1.1 การเลือกใช้ตวัชี้วดัตามประเภทของผลผลิต /โครงการหรือยทุธศาสตร  ์
 

การประเมนิความคุม้คา่มตีวัชีว้ดัหลายประเภท และการใชต้วัชีว้ดัมคีวามแตกต่างกนัในการ
ประเมนิความคุม้คา่ตามประเภทของผลผลติ/โครงการหรอืยทุธศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

ตารางที่ 1: การใช้ตวัชี้วดัที่แตกต่างกนัในการประเมินความค ุ้มค่า 
ตามประเภทของผลผลิต /โครงการหรือยทุธศาสตร  ์

ประเภทของตวัชี้วดั เนื้อหาของการประเมินความค ุ้มค่า ประเภทของผลผลิต /โครงการหรือ 
ยทุธศาสตร  ์

การประเมินประสิทธิภาพ    
ตน้ทุนต่อหน่วย 
(เชงิปรมิาณ) 

ประเมนิตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ
เปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทีป่ระมาณการ
ไว ้ซึง่เป็นการประเมนิผลระดบั Output 
เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย 

 ผลผลติ/โครงการทีส่ามารถประเมนิ
ประสทิธผิลไดจ้ะ สามารถประเมนิตน้ทุนต่อ
หน่วยได ้

 ผลผลติ/โครงการทีไ่มส่ามารถประเมนิ
ประสทิธผิลได ้(เชน่ การบรหิารงานธุรการ) 
แต่สามารถประเมนิผลผลติในเชงิการเงนิได ้
โดยคาํนวณปรมิาณงานของผลผลติ
เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย 

สดัสว่นผลผลติต่อ
ทรพัยากร (เชงิปรมิาณ) 

ประเมนิผลติภาพของการใชปั้จจยัการ
ผลติแต่ละชนิด ซึง่เป็นการประเมนิผล
ระดบั Output เปรยีบเทยีบกบัการใช้
ปัจจยัการผลติ 

 ผลผลติ/โครงการทีไ่มส่ามารถประเมนิ
ผลผลติในเชงิการเงนิได ้แต่สามารถประเมนิ
ผลผลติในเชงิปัจจยัการผลติ ดา้นคน และ
ครภุณัฑไ์ด ้โดยคาํนวณปรมิาณงานของ
ผลผลติต่อหน่วยบุคลากร หรอืต่อหน่วย
ครภุณัฑ ์

สดัสว่นเวลาทีใ่ชจ้รงิในการ
ใหบ้รกิารเปรยีบเทยีบกบั
ระยะเวลาทีก่าํหนด (เชงิ
ปรมิาณ) 

วเิคราะหถ์งึความรวดเรว็ในการทาํงาน
อนัเกดิจากการลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาในการใหบ้รกิาร ซึง่เป็นการ
ประเมนิผลระดบั Output ในเชงิเวลา 

 ผลผลติ/โครงการทีต่อ้งการเพิม่ประสทิธภิาพ
ดา้นความรวดเรว็ 

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อ
คา่ใชจ้า่ยตามแผน (เชงิ
ปรมิาณ) 

วเิคราะหค์วามประหยดัในการทาํงาน
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจดัหาปัจจยัการผลติ
และระหว่างการดาํเนินงาน ซึ่งเป็น
การประเมนิผลระดบั Process จาก
การใช ้Input 

 ผลผลติ/โครงการทีต่อ้งการใหเ้กดิความ
ประหยดั (เชน่ การลดคา่ใชจ้า่ยในปัจจยัการ
ผลติทัง้งบบุคลากร งบดาํเนินการ และงบ
ลงทุน รวมทัง้ค่าสาธารณูปโภค ใน
กระบวนการผลติหรอืบรกิาร) 

คุณภาพตามมาตรฐานที่
กาํหนดตามคูม่อืการ
ประกนัคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพ (เชงิ
คุณภาพ) 

วเิคราะหค์ุณภาพตามมาตรฐานที่
กาํหนดตามคูม่อืการประกนัคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ ซึง่เป็นการ
ประเมนิผลระดบั Output ในเชงิ
คุณภาพ 

 ผลผลติ/โครงการทีต่อ้งการใหไ้ดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานตามคูม่อืการประกนัคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพในระดบัสากลหรอืใน
ระดบัประเทศ  
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ประเภทของตวัชี้วดั เนื้อหาของการประเมินความค ุ้มค่า ประเภทของผลผลิต /โครงการหรือ 
ยทุธศาสตร  ์

ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิ
เปรยีบเทยีบกบัแผน (เชงิ
ปรมิาณ) 

วเิคราะหป์รมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิ
เปรยีบเทยีบกบัแผน ซึง่เป็นการ
ประเมนิผลระดบั Output ในเชงิ
ปรมิาณ 

 ผลผลติ/โครงการทีต่อ้งการใหไ้ดป้รมิาณ
ผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัแผน 

ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อกระบวนการ
ใหบ้รกิาร (เชงิคุณภาพ) 

สาํรวจระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อกระบวนการใหบ้รกิาร 
ซึง่เป็นการประเมนิผลระดบั Output 

 ผลผลติ/โครงการทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารทาง
สงัคม 

การประเมินประสิทธิผล    
Benefit - Cost Ratio (เชงิ
ปรมิาณ) 

กรณีทีภ่ารกจิของหน่วยงานทีส่ามารถ
ประเมนิผลประโยชน์เป็นตวัเลขชดัเจน 
หรอืเป็นภารกจิทีจ่ดัทาํเป็นโครงการ 
ใหว้เิคราะหผ์ลประโยชน์ต่อคา่ใชจ้า่ย 
(B/C Ratio) ซึง่เป็นการประเมนิผล
ระดบั Outcome เปรยีบเทยีบกบั Input 

 ผลลพัธท์ีเ่กีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

Cost – Effectiveness (เชงิ
ปรมิาณ) 

กรณีทีภ่ารกจิของหน่วยงานไมส่ามารถ
ประเมนิผลประโยชน์เป็นตวัเลขชดัเจน 
หรอืเป็นภารกจิทีจ่ดัทาํเป็นโครงการ 
ใหว้เิคราะหป์ระสทิธผิลต่อคา่ใชจ้า่ย 
ซึง่เป็นการประเมนิผลระดบั Outcome 
เปรยีบเทยีบกบั Input 

 ผลลพัธท์ีเ่กีย่วกบัการพฒันาสงัคม การเมอืง 
และสิง่แวดลอ้ม 

 

ระดบัความสาํเรจ็ในการ
บรรลุวตัถุประสงค/์
เป้าหมาย (เชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ) 

ผลการปฏบิตัภิารกจิสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั ซึง่
เป็นการประเมนิผลระดบั Outcome 

 ผลลพัธท์ีเ่กีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิ (เพือ่
นําไปสูก่ารวเิคราะห ์B/C Ratio) 

 ผลลพัธท์ีเ่กีย่วกบัการพฒันาสงัคม การเมอืง 
และสิง่แวดลอ้ม (เพือ่นําไปสูก่ารวเิคราะห ์
Cost–Effectiveness) 

ระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารหรอืผูใ้ช้
ประโยชน์ (เชงิคุณภาพ) 

สาํรวจระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อผลประโยชน์จาก การ
ใหบ้รกิาร ซึง่เป็นการประเมนิผลระดบั 
Outcome 

 ผลลพัธท์ีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารทางเศรษฐกจิ
และสงัคม 

การประเมินผลกระทบ   
การประเมนิผลกระทบต่อ
ประชาชน (เชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ) 
 

ประเมนิผลกระทบต่อประชาชน  ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 
 ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาสงัคม 

การประเมนิผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิและการเมอืง 
(เชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ) 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและการเมอืง  ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 
 ยทุธศาสตรก์ารต่างประเทศ 
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การประเมนิผลกระทบต่อ
สงัคม และการเมอืง (เชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสงัคมและการเมอืง  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี

 ยทุธศาสตรด์า้นประชารฐั 
 ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คงของรฐั 

การประเมนิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม (เชงิปรมิาณ
และเชงิคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   ยทุธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  

2. การทบทวนและกาํหนดตวัชี้วดัในการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ 
ของภารกิจหลกั 

ข ัน้ตอนที่ 1: ตวัชี้วดัมีลาํดบัช ัน้ตามโครงสร้างยทุธศาสตร  ์
หลกัการ 

โครงสรา้งแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตรก์าํหนดลาํดบั
ชัน้จากบนลงล่าง (Cascading) เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
1. ระดบัยทุธศาสตรข์องรฐับาล ทีก่าํหนดเป้าหมายยทุธศาสตรท์ีช่ดัเจน พรอ้มตวัชีว้ดัความสาํเรจ็

ของรฐับาลทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของสงัคมในทางทีพ่งึปรารถนา เรยีกวา่ “National Policy 
Indicator” หรอื “Impact Indicator” ในระดบัรฐับาล 

2. ระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวง ทีก่าํหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารสาธารณะเฉพาะดา้นทีช่ดัเจน 
พรอ้มตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของกระทรวงทีม่ต่ีอผลประโยชน์ของกลุ่มสงัคมทีเ่ป็นเป้าหมาย เรยีกวา่ 
“Ministerial Policy Indicator” หรอื “Impact Indicator” เชน่กนั แต่อยูใ่นระดบักระทรวง 

3. ระดบักลยทุธร์ะดบักรม ทีก่าํหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารระดบักรมทีช่ดัเจน พรอ้มตวัชีว้ดั
ความสาํเรจ็ของหน่วยงานทีม่ต่ีอกลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิารและลกัษณะผลประโยชน์เฉพาะ หรอื
ผลลพัธ ์“Outcome Indicator” 

4. ระดบักจิกรรม ทีก่าํหนดกจิกรรมหลกั นําสง่ผลผลติทีช่ดัเจน พรอ้มตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เมือ่
สิน้สดุกระบวนการจดัทาํกจิกรรมหลกั เรยีกวา่ “Output Indicator” 

เทคนิค 

 คาํกรยิาทีใ่ชเ้ขยีนยทุธศาสตร ์ (ของรฐับาลและของกระทรวง) ใชค้าํกรยิานามธรรม และตอ้ง
แสดงทศิทางของยทุธศาสตรห์รอืนโยบาย เชน่ 
o “ขยาย/เพิม่/พฒันา” เพือ่การรกุ 
o “ปรบัปรงุ” เพือ่การแกไ้ขสว่นดอ้ย 
o “คงสภาพ” เพือ่การประคองตวั และ 
o “ตดัทอน” เพือ่การยตุสิว่นทีค่วรยกเลกิ 
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 คาํกรยิาทีใ่ชเ้ขยีนกลยทุธ ์ ใชค้าํกรยิากึง่รปูธรรม และตอ้งแสดงแนวทางเพือ่ตอบสนอง
ยทุธศาสตร ์เชน่ 
o “สง่เสรมิ” หรอื “สนบัสนุน” เพือ่ขยายกลุม่ผูร้บัผลประโยชน์ในสงัคม 
o “เสรมิสรา้ง” หรอื “สรา้งเสรมิ” เพือ่ปรบัปรงุองคก์รเพือ่รองรบัการขยายตวัในอนาคต “รกัษา

ความเชีย่วชาญ” หรอื “รกัษาสถานภาพ” เพือ่คงสภาพขององคก์รในยามวกิฤต ิ และ 
“ทบทวน” เพือ่พจิารณาตดัทอนงานทีค่วรยกเลกิหรอืถ่ายโอนใหห้น่วยงานอื่น เป็นตน้  

 คาํกรยิาทีใ่ชเ้ขยีนกจิกรรมหลกันําสง่ผลผลติ ตอ้งแสดงวธิกีารหลกัทีเ่ป็นรปูธรรมใหก้บัแนวทาง
ทีก่าํหนดในระดบักลยทุธ ์เชน่ 
o เผยแพรส่ารสนเทศใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร (เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมทีด่ใีนดา้น..........) 
o ก่อสรา้งศนูยบ์รกิารในระดบัชุมชน (เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมทีด่ใีนดา้น..........) 
o จดัสรรเงนิอุดหนุนใหแ้ก่เครอืขา่ย (เพือ่สนบัสนุนเครอืขา่ยใหเ้ป็นแกนนําในการป้องกนัการ

แพรร่ะบาดของยาเสพตดิในชุมชน) 
o ฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าที ่(เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะในการใหบ้รกิาร) 
o จดัทาํระบบขอ้มลูพืน้ฐานใหม้ปีระสทิธภิาพใหแ้ก่เจา้หน้าที ่(เพือ่สรา้งเสรมิขดีความสามารถ

ในการวางแผนและประเมนิผล) 
o กาํหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพเพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

ข้อควรระวงั 
 เขยีนยทุธศาสตรห์รอืนโยบายดว้ยคาํกรยิาในระดบักลยทุธห์รอืคาํกรยิาในระดบักจิกรรม เชน่ 

ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิศกัยภาพบุคลากรของผูใ้หบ้รกิาร (ซึง่ไมไ่ดบ้อกวา่สงัคมไทยจะไดผ้ลประโยชน์
ทีเ่ปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่งไร) ยทุธศาสตรใ์หค้วามรูเ้จา้หน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร ยทุธศาสตร์
จดัทาํระบบสารสนเทศ (ซึง่ไมไ่ดบ้อกวา่ประชาชนจะไดร้บับรกิารทีเ่ปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้
อยา่งไร) กรณน้ีีมกัเกดิขึน้กบัหน่วยงานทีผู่บ้รหิารขาดความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์และยดึตดิกบัระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 

 เขยีนกลยทุธห์รอืแนวทางตอบสนองยทุธศาสตรด์ว้ยคาํกรยิาในระดบักจิกรรม เชน่ กลยทุธ์
ก่อสรา้งอาคาร (ซึง่บอกวา่จะผลติอะไร แต่ไมไ่ดบ้อกวา่กลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์เป็นใคร
และจะไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะใด) กลยทุธจ์ดัซือ้ครภุณัฑ ์ (ซึง่บอกวา่จะซือ้อะไร แต่ไมไ่ด้
บอกวา่ถา้นําครภุณัฑม์าใชแ้ลว้ กลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์เป็นใครและจะไดผ้ลประโยชน์
ในลกัษณะใด) กลยทุธฝึ์กอบรมเจา้หน้าที ่ (ซึง่บอกวา่จะฝึกอบรมใคร แต่ไมไ่ดบ้อกวา่ถา้ฝึกอบรม
แลว้ กลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์เป็นใครและจะไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะใด) กรณน้ีีมกัเกดิ
ขึน้กบัหน่วยงานทีผู่บ้รหิารเคยชนิกบัการทาํงานในสถานภาพเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ และขาดความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความเชื่อมโยงระหวา่งผลลพัธแ์ละผลผลติ 

 เขยีนกจิกรรมหลกันําสง่ผลผลติดว้ยคาํกรยิาทีแ่สดงขัน้ตอนการจดัทาํกจิกรรมแทนทีจ่ะแสดง
กจิกรรมหลกั เชน่ ออกแบบอาคาร (ซึง่เป็นขัน้ตอนหน่ึงของกจิกรรมก่อสรา้งอาคาร) ประกวด
ราคา (ซึง่เป็นขัน้ตอนหน่ึงของกจิกรรมจดัซือ้ครภุณัฑ)์  สรรหาวทิยากรฝึกอบรม (ซึง่เป็น
ขัน้ตอนหน่ึงของกจิกรรมฝึกอบรม) กรณน้ีีมกัเกดิขึน้กบัหน่วยงานทีผู่บ้รหิารขาดความเขา้ใจใน
การจดัทาํแผนกลยทุธข์องหน่วยงาน และเขา้ใจวา่การจดัทาํแผนกลยทุธ ์ (Strategic Plan) กบัการ
จดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เป็นเรือ่งเดยีวกนั 
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ข ัน้ตอนที่ 2: กาํหนดประเดน็ของตวัชี้วดัก่อนเขียนตวัชี้วดั 
หลกัการ 
1. ระดบัยทุธศาสตรช์าต ิ ใหก้าํหนดประเดน็ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของรฐับาลทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลง

ของสงัคมในทางทีพ่งึปรารถนา เชน่ “GDP” และ “คุณภาพชวีติ” ฯลฯ 
2. ระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวง ใหก้าํหนดประเดน็ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของกระทรวงทีม่ต่ีอผลประโยชน์

ของกลุ่มสงัคมทีเ่ป็นเป้าหมาย เชน่ “GDP ภาคเกษตร” “GDP ภาคอุตสาหกรรม”  “สขุภาพด”ี 
“สตปัิญญาด”ี และ “มลภาวะไมเ่กนิมาตรฐาน”  ฯลฯ 

3. ระดบักลยทุธข์องกรม ใหก้าํหนดประเดน็ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของกรมทีม่ต่ีอกลุ่มเป้าหมาย
ผูร้บับรกิารและลกัษณะผลประโยชน์เฉพาะ เชน่ “ผูป่้วยทีม่ารบัการรกัษามอีาการดขีึน้” 
“เยาวชนไทยอา่นออกเขยีนไดทุ้กคน” และ “มลภาวะทางอากาศในเขต........ลดลง”  ฯลฯ 

4. ระดบักจิกรรมนําสง่ผลผลติ ใหก้าํหนดตวัชีว้ดัความสาํเรจ็จากการจดัทาํกจิกรรม ดว้ยการใช้
คาํกรยิารปูธรรม “รกัษาผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาล” “จดัการเรยีนการสอนใหเ้ดก็วยั
ประถมศกึษาตามเกณฑม์าตรฐาน” และ “ควบคุมการปล่อยควนัดาํและควนัขาวของยานพาหนะ
ไมเ่กนิเกณฑม์าตรฐานกลาง”  ฯลฯ 

เทคนิค 
 ทาํความเขา้ใจกบัรฐัธรรมนูญ และยทุธศาสตรข์องรฐับาล แลว้นําประเดน็ในแนวนโยบาย

พืน้ฐานแหง่รฐัและประเดน็ยทุธศาสตรข์องรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงและกรมโดยตรงมา
กาํหนดลาํดบัชัน้ของยทุธศ์าสตรโ์ดยใชแ้นวคดิการแปลงนามธรรมสูร่ปูธรรม ดว้ยการตัง้คาํถาม
วา่ “ทาํอยา่งไร” จนกวา่จะไดค้าํกรยิาทีเ่ป็นรปูธรรม จากนัน้ใหต้รวจสอบจากกจิกรรม
ยอ้นกลบัไปยงัยทุธศาสตร ์ ดว้ยการตัง้คาํถามวา่ “ทาํไปทาํไม ใครไดผ้ลประโยชน์และมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะใด”  

 ประโยคยทุธศาสตรแ์ละประโยคกลยทุธม์คีาํทีเ่ป็นนามธรรมในระดบัต่างๆ กนั ถา้มคีวามเป็น
นามธรรมน้อย ตวัชีว้ดักจ็ะน้อย เชน่ รายไดข้องเกษตรกรจะสงูขึน้ ตวัชีว้ดักจ็ะวดัไดด้ว้ยรายได้
ต่อครวัเรอืนของเกษตรกร หรอืรายไดต่้อหวัของเกษตรกร ในทางกลบักนั ถา้มคีวามเป็น
นามธรรมมาก ตวัชีว้ดัตวัเดยีวกไ็มพ่อ ควรตอ้งม ี2-3 ตวั (แต่ไมค่วรเกนิ 3 ตวั) เชน่ ฐานะทาง
เศรษฐกจิของเกษตรกรจะดขีึน้ ตวัชีว้ดักจ็ะวดัไดด้ว้ยรายไดต่้อครวัเรอืนเกษตรกร กบั มลูคา่
ของทรพัยส์นิในครวัเรอืน กบัเงนิออม เป็นตน้ 

 ประโยคกจิกรรมเป็นประโยคทีม่คีาํรปูธรรมอยูแ่ลว้ (ไมเ่ป็นคาํนามธรรม) และนําไปใชใ้นการ
จดัทาํแผนปฏบิตักิารทีผู่ป้ฏบิตังิานเขา้ใจไดต้รงกนั 

ข้อควรระวงั 
 ประโยคยทุธศาสตรแ์ละประโยคกลยทุธม์คีาํทีเ่ป็นนามธรรมจาํนวนมาก และเขยีนขึน้มาเพือ่

ความหรหูรา หรอืกลอนพาไป เชน่ “ประชาชนไดร้บัผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของ
หน่วยงานอยา่งถว้นหน้า เทา่เทยีมกนั เสมอภาคกนั ยตุธิรรม และยัง่ยนื” ซึง่บางตวัวดัไดง้า่ย 
บางตวัวดัไดย้าก 

 ประเดน็ตวัชีว้ดัขาด “นิยามปฏบิตักิาร” (Operational Definition) หรอืหาแหล่งอา้งองิไมไ่ด ้หรอื
ยงัหาขอ้ยตุใินหมูผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ด ้
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ข ัน้ตอนที่ 3: กาํหนดตวัชี้วดัด้วยสตูร 2Q2T1P และ QQCT 
หลกัการ 
1. การเขยีนตวัชีว้ดัในระดบัยทุธศาสตรช์าต ิระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวง และระดบักลยทุธข์องกรม 

ควรมอีงคป์ระกอบ 2Q+2T+1P คอื ปรมิาณ (Quantity) คุณลกัษณะ ลกัษณะ หรอืคุณภาพ 
(Quality) เวลา (Time) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และสถานที ่(Place) 

2. การเขยีนตวัชีว้ดัในระดบัผลผลติ ควรมอีงคป์ระกอบ QQCT คอื ปรมิาณ (Quantity) 
คุณลกัษณะ (Quality) ตน้ทนุ (Cost) และเวลา (Time) 

เทคนิค 
 การเขยีนตวัชีว้ดัยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธต์ามสตูรขา้งตน้ มคีวามแตกต่างกนัในการกาํหนด

เป้าหมาย ดงัน้ี 
o ระดบัยทุธศาสตรช์าต ิ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สงัคมในภาพรวม หรอืพืน้ทีใ่นภาพรวม หรอื

รฐับาลในภาพรวม เชน่ ประชาชน ทรพัยากรธรรมชาต ิประเทศ รฐับาล 
o ระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวง กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ กลุ่มสงัคมทีก่ระทรวงรบัผดิชอบ หรอืพืน้ที่

เฉพาะทีก่ระทรวงรบัผดิชอบ หรอืองคก์รบรหิารของกระทรวง เชน่ กลุ่มวยัแรงงาน 
ทรพัยากรน้ํา รายรบัของรฐับาล 

o ระดบักลยทุธข์องกรม กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ กลุ่มผูร้บับรกิารทีก่รมรบัผดิชอบ หรอืพืน้ที่
เฉพาะทีก่รมรบัผดิชอบ หรอืองคก์รบรหิารของกรม เชน่ กลุ่มวยัแรงงานทีไ่มม่งีานทาํ เขต
ชลประทาน รายรบัของกรม 

 ในระดบัยทุธศาสตรแ์ละระดบักลยทุธ ์ การวดัเชงิปรมิาณ (Quantity) และเชงิคุณลกัษณะ 
(Quality) ของผลประโยชน์มคีวามแตกต่างกนั โดยขึน้กบัมาตรวดั (Scale) 
o การวดัเชงิปรมิาณ (Quantity) ใชต้วัเลขทีเ่ป็น อตัราสว่นมาตรา (Ratio Scale) ชว่งมาตรา 

(Interval Scale) และ ลาํดบัมาตรา (Ordinal Scale) เชน่ “อตัราสว่นของเยาวชนทีต่ดิยา
เสพตดิต่อเยาวชนทัง้หมดของประเทศ” และ “รายไดเ้ฉลีย่ของเกษตรเพิม่ขึน้จาก ............... 
บาท เป็น ................ บาท” “สดัสว่นของผูห้ญงิทีเ่ป็นผูบ้รหิารในหน่วยงานภาครฐัเพิม่ขึน้
จาก 1 ใน 4 เป็น 1 ใน 2” เป็นตน้  

o การวดัเชงิคณุลกัษณะ (Quality) ใชต้วัเลขทีเ่ป็น นามมาตรา (Nominal Scale) เชน่ 
“กฎหมายทีก่าํหนดใหภ้รรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรสตอ้งเปลีย่นสกุลเป็นของสามไีดร้บัการ
ยกเลกิ” “หน่วยงานไดร้บัรางวลัองคก์รยอดเยีย่มในดา้น ....... จากองคก์ารระหวา่งประเทศ”  

 ในระดบัยทุธศาสตรแ์ละระดบักลยทุธ ์การวดัดา้นเวลา/การกาํหนด (Time) กาํหนดได ้2 ลกัษณะ 
o กรณทีีต่อ้งการวดัเมือ่สิน้สดุเวลาของแผนระยะยาวหรอืสิน้สดุโครงการ เชน่ “ภายในสิน้

แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ ปี .......” หรอื “เมือ่สิน้สดุปี ........” กรณน้ีีมกัจะใชก้บัการวดั
ความสาํเรจ็ของยทุธศาสตร ์และกลยทุธท์ีก่าํหนดขึน้ใหมใ่นแผนนัน้ๆ ซึง่ตอ้งใชก้ระบวนการ
ก่อตวัของแผน-การเตรยีมงาน-การปฏบิตังิาน-การแสดงผลจากการปฏบิตังิาน-การสิน้สดุ
หรอืการคงสภาพการปฏบิตังิาน โดยทีผ่ลการปฏบิตังิานมกัจะไมส่ามารถแสดงไดใ้นปีที ่ 1 
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แต่จะเริม่มผีลขึน้บา้งในปีที ่2 และมผีลเพิม่ขึน้ในปีที ่3 และมผีลเกดิขึน้เตม็ทีปี่ที ่4 ดงันัน้ 
จงึตอ้งกาํหนดวา่ปีใดจะไดผ้ลเทา่ใด 

o กรณทีีต่อ้งการวดัเมือ่สิน้สดุแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เชน่ “เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
...... ต่อปี” หรอื “ลดลงรอ้ยละ ...... ต่อปี” กรณน้ีีมกัจะใชก้บัการวดัความสาํเรจ็ของ
ยทุธศาสตร ์ และกลยทุธท์ีด่าํเนินการต่อเน่ืองจากแผนทีแ่ลว้ ซึง่ผลการปฏบิตังิานจะ
ต่อเน่ืองจากปีทีแ่ลว้ และมผีลงานเพิม่ขึน้ในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 ในอตัราเดยีวกนั 

o สถานที ่ (Place) ตอ้งระบุในกรณทีีด่าํเนินการในพืน้ทีเ่ฉพาะ เชน่ “ในจงัหวดั ……………” 
“ในเขตโครงการ ……………” สว่นกรณ ี “ทัว่ประเทศ” ไมจ่าํเป็นตอ้งเขยีนหากเป็นทีเ่ขา้ใจ
กนัโดยทัว่ไป 

 การเขยีนตวัชีว้ดัในระดบัผลผลติ 
o ปรมิาณ (Quantity) ใหร้ะบุจาํนวนชิน้ของวตัถุทีถู่กกระทาํ เชน่ “อาคารก่อสรา้งแลว้เสรจ็” 

“ผูผ้า่นการฝึกอบรม” 
o คุณลกัษณะ (Quality)ใหร้ะบุมาตรฐานของวตัถุทีถู่กกระทาํหรอืการเปลีย่นแปลงของวตัถุที่

ถูกกระทาํ เชน่ “อาคารก่อสรา้งตามคุณลกัษณะทีก่าํหนดตามแบบ” “ผูผ้า่นการฝึกอบรม
ตามเกณฑก์ารทดสอบ” “กฎหมายทีก่าํหนดใหภ้รรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรสตอ้งเปลีย่นสกุล
เป็นของสามไีดร้บัการยกเลกิ” “หน่วยงานไดร้บัรางวลัองคก์รยอดเยีย่มในดา้น ............. 
จากองคก์ารระหวา่งประเทศ” เป็นตน้ 

o ตน้ทุน (Cost)ใหร้ะบุตน้ทุนของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เชน่ “ราคาต่อหน่วยทีล่ดลง” หรอื 
“ราคาต่อหน่วยภายในวงเงนิทีก่าํหนด” 

o เวลา (Time)ใหร้ะบุความรวดเรว็ในการสง่มอบผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เชน่ “ไมเ่กนิ 30 นาที
ต่อราย” หรอื “ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด” 

ข้อควรระวงั 
 การเขยีนตวัชีว้ดัยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์

o กลุ่มเป้าหมายระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวงกาํหนดไวก้วา้งไป มเีพยีงบางกระทรวงทีใ่ชค้าํวา่
ประชาชนได ้ เชน่ กระทรวงสาธารณสขุในภารกจิทีใ่หบ้รกิารทางการแพทยท์กุกลุ่มอายุ  
สว่นกระทรวงอื่นๆจะตอ้งพจิารณาวา่มภีารกจิใหบ้รกิารทุกกลุ่มอายหุรอืกลุ่มอาชพีหรอืกลุ่ม
สงัคมใดบา้ง เชน่ กระทรวงศกึษาธกิารไมไ่ดม้ภีารกจิต่อกลุ่มผูท้ีย่งัไมเ่ขา้วยัเรยีน และ
กระทรวงแรงงานไมไ่ดม้ภีารกจิต่อกลุ่มผูท้ีย่งัไมเ่ขา้วยัแรงงาน เป็นตน้ 

o กลุ่มเป้าหมายระดบักลยทุธข์องกรมกําหนดไวก้วา้งไป หน่วยงานบางหน่วยงานไมไ่ด้
ใหบ้รกิารในอาณาเขตเตม็พืน้ที ่ แต่กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในอาณาเขตเตม็พืน้ที ่ เชน่ 
“เกษตรกรในจงัหวดัสามารถใชน้ํ้าเพือ่การเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถงึ” ซึง่ตอ้งเขยีนวา่ “เกษตรกรใน
เขตโครงการชลประทานทีห่น่วยงานรบัผดิชอบสามารถใชน้ํ้าเพือ่การเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถงึ” 
มฉิะนัน้การสุม่ตวัอยา่งจะครอบคลุมประชากรทีไ่มไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการใหบ้รกิาร
โดยตรงจากหน่วยงานดว้ย อาจทาํใหผ้ลจากการประเมนิผลสรปุไดว้า่หน่วยงานไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ในภารกจินัน้ 
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o กรณทีีต่อ้งการวดัเมือ่สิน้สดุแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เชน่ “เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
...... ต่อปี” หรอื “ลดลงรอ้ยละ ...... ต่อปี” กรณน้ีีมกัจะใชก้บัการวดัความสาํเรจ็ของ
ยทุธศาสตร ์ และกลยทุธท์ีด่าํเนินการต่อเน่ืองจากแผนทีแ่ลว้ ซึง่ผลการปฏบิตังิานจะ
ต่อเน่ืองจากปีทีแ่ลว้ และมผีลงานเพิม่ขึน้ในปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 และปีที ่4 ในอตัราเดยีวกนั 

 การเขยีนตวัชีว้ดัผลผลติ 
o การเขยีนตวัชีว้ดัในระดบัผลผลติ ทีม่กัเขา้ใจวา่การวดั “Quality” เป็นการวดัคณุภาพใน

ลกัษณะทีแ่สดงความสามารถในการประยกุตใ์ช ้  เชน่ “ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถนํา
ความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ด”้ “บณัฑติสามารถหางานทาํได”้ เป็นตน้ ซึง่เชงิคุณภาพในทีน้ี่เป็น
ระดบักลยทุธไ์มใ่ชร่ะดบัผลผลติ การเขยีนตวัชีว้ดัระดบัผลผลติเพือ่วดั Quality ทีถู่กตอ้ง
ควรระบุมาตรฐานทีต่อ้งการบรรลุหรอืการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการบรรลุ เชน่ “อาคารก่อสรา้ง
ตามคุณลกัษณะทีก่าํหนดตามแบบ” “ผูผ้า่นการฝึกอบรมตามเกณฑก์ารทดสอบ” “กฎหมาย
ทีก่าํหนดใหภ้รรยาทีจ่ดทะเบยีนสมรสตอ้งเปลีย่นสกุลเป็นของสามไีดร้บัการยกเลกิ” 
“หน่วยงานไดร้บัรางวลัองคก์รยอดเยีย่มในดา้น ........ จากองคก์ารระหวา่งประเทศ” เป็นตน้ 

 การเขยีนตวัชีว้ดั “ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน” จะตอ้งระมดัระวงัเรือ่งทีม่าของการวดั 
o ถา้คะแนนของความสาํเรจ็เกดิมาจากการวดัความคบืหน้าของกจิกรรมในแต่ละขัน้ตอน 

ตวัชีว้ดัระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานนัน้เป็น Process Indicator ไมใ่ช ่ Output 
Indicator หรอืไมใ่ช ่Outcome Indicator 

o ถา้คะแนนของความสาํเรจ็เกดิมาจากการวดัความคบืหน้าของปรมิาณของผลผลติซึง่เป็น
ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากกระบวนการสดุทา้ยของการผลติ หรอืปรมิาณผูร้บับรกิารจาก
กระบวนการสดุทา้ยของการใหบ้รกิาร ตวัชีว้ดัระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานนัน้เป็น 
Output Indicator 

o ถา้คะแนนของความสาํเรจ็เกดิมาจากการวดัความคบืหน้าของปรมิาณกลุ่มเป้าหมายผูไ้ดร้บั
ผลประโยชน์จากการใชผ้ลผลติ ตวัชีว้ดัระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานนัน้เป็น 
Outcome Indicator 

 
ข ัน้ตอนที่ 4: ตรวจสอบคณุสมบตัิของตวัชี้วดัด้วยสตูร VARS 
หลกัการ 
 การทดสอบคณุลกัษณะทีด่ขีองตวัชีว้ดั 

1. ความสมเหตุสมผลทีอ่ธบิายได ้(Validity) 
2. ความมอียูข่องขอ้มลู (Availability of Data) 
3. ความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู (Reliability of Data) 
4. ความเคลื่อนไหวของผลทีเ่กดิขึน้ (Sensitivity) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณหรอืคณุภาพของ

การดาํเนินกจิกรรม 
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เทคนิค 

 ความสมเหตุสมผลทีอ่ธบิายได ้ (Validity) ทดสอบไดโ้ดยพจิารณาวา่คาํรปูธรรมทีเ่ป็นตวัชีว้ดั
ใหแ้ก่คาํนามธรรมทีเ่ป็นประเดน็ตวัชีว้ดันัน้เป็นคาํนิยามทีแ่สดงดว้ย “หมายถงึ” หรอื “คอื” ใช่
หรอืไม ่ถา้มคีวามหมายในทาํนองวา่ “ทาํให”้ “มผีลต่อ” “ทาํใหเ้กดิ” และ “เป็นสาเหตุให”้ แสดง
วา่เขยีนตวัชีว้ดัทีเ่ป็นตวัชีว้ดัของบนัไดขัน้สงูขึน้ไป เชน่ ฐานะทางเศรษฐกจิของเกษตรกรสงูขึน้ 
วดัไดด้ว้ย “รายไดส้ทุธโิดยเฉลีย่ต่อครวัเรอืนเกษตร+มลูคา่ของทรพัยส์นิในครวัเรอืน+เงนิออม” 
ไมใ่ชว่ดัไดด้ว้ย “สมาชกิในครวัเรอืนสามารถเรยีนในระดบัทีส่งูกวา่ระดบัประถมศกึษา” (เพราะ
มคีวามหมายวา่ฐานะทางเศรษฐกจิดจีงึทาํใหส้ง่สมาชกิในครวัเรอืนใหเ้รยีนสงูกวา่ระดบั
ประถมศกึษาได)้ 

 ความมอียูข่องขอ้มลู (Availability of Data) ทดสอบไดโ้ดยพจิารณาวา่ตวัชีว้ดัน้ีมรีายงานทีเ่ป็น
เอกสารอา้งองิหรอืไม ่ เชน่ รายงานสถติ ิ รายงานการสาํรวจ รายงานการสมัภาษณ์เจาะลกึ 
รายงานจากการสงัเกตการณ์ ความมอียูข่องขอ้มลูม ี4 ระดบั ดงัน้ี 
o ระดบัสมบรูณ์ คอื มรีายงานทีแ่สดงความมอียูข่องขอ้มลูเป็นเอกสารอา้งองิอยา่งต่อเน่ือง

เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลูยอ้นหลงั 3-5 ปี 
o ระดบัพอใช ้ คอื มรีายงานทีแ่สดงความมอียูข่องขอ้มลูเป็นเอกสารอา้งองิ แต่ยงัไมม่คีวาม

ต่อเน่ือง 
o ระดบัทีค่วรจดัทาํระบบรวบรวม คอื มแีบบฟอรม์จดัเกบ็ขอ้มลูแต่ไมม่ศีนูยก์ลางทีท่าํหน้าที่

รวบรวมขอ้มลูและประมวลผลใหเ้ป็นสารสนเทศเพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ 
o ระดบัทีค่วรจดัทาํระบบจดัเกบ็ คอื ไมม่แีบบฟอรม์จดัเกบ็ขอ้มลู ควรสรา้งระบบจดัเกบ็ 

 ความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู (Reliability of Data) มวีธิพีจิารณาขัน้พืน้ฐาน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
o กระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยพจิารณาคุณสมบตัขิองผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู วธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 

และการสุม่ตวัอยา่ง 
o การเปรยีบเทยีบขอ้มลูจากแหล่งจดัเกบ็มากกวา่ 1 แหล่ง   

 ความเคลื่อนไหวของผลทีเ่กดิขึน้ (Sensitivity) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณหรอืคุณภาพของ
การดาํเนินกจิกรรม มวีธิพีจิารณาขัน้พืน้ฐาน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
o การเคลื่อนไหวเชงิเสน้ตรง ทีแ่สดงการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสิง่ทีพ่งึปรารถนาในระดบัที่

เพิม่ขึน้หรอืลดลงเทา่กนัในแต่ละปี เชน่ ผูท้ีเ่รยีนสงูกวา่ระดบัประถมศกึษาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
xx ต่อปี และผูป่้วยดว้ยโรคทีส่าํคญั 10 โรคลดลงรอ้ยละ xx ต่อปี กรณน้ีีมกัเกดิกบังานทีท่าํ
ประจาํต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน 

o การเคลื่อนไหวเชงิเสน้โคง้ ทีแ่สดงการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสิง่ทีพ่งึปรารถนาระดบัทีเ่พิม่ขึน้
หรอืลดลงน้อยในชว่งแรกและคอ่ยๆ ทะยานสงูขึน้ในปีถดัไป เชน่ ผูต้ดิยาเสพตดิทีข่อเขา้รบั
การบาํบดัรกัษาเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5 ในปีที ่ 1 จากการดาํเนินงานของโครงการ รอ้ยละ 10 
ในปีที ่ 2 จากการดาํเนินงานของโครงการ รอ้ยละ 15 ในปีที ่ 3 จากการดาํเนินงานของ
โครงการ และรอ้ยละ 20 ในปีที ่4 จากการดาํเนินงานของโครงการ 
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o การเคลื่อนไหวทีป่รากฏผลในชว่งหลงัของโครงการ ทีแ่สดงการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสิง่ที่
พงึปรารถนาในชว่งหลงัหรอืปีสดุทา้ยของโครงการ เชน่ อตัราสว่นผูต้ดิยาเสพตดิในกลุ่ม
เยาวชนลดลง รอ้ยละ 50 ในปีสดุทา้ยของแผน 4 ปี 

o การคงสภาพทีไ่มม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากถงึจุดอิม่ตวั แต่ตอ้งการรกัษาระดบัของสิง่ทีพ่งึ
ปรารถนาไมใ่หก้ลบัสูส่ภาพทีไ่มพ่งึปรารถนา เชน่ อตัราสว่นของผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวาน
ต่อประชากรไมเ่กนิ xx (ไมส่ามารถลดลงจากน้ีไดอ้กีแลว้เน่ืองจากมกีลุ่มผูป่้วยดว้ย
โรคเบาหวานจากกรรมพนัธุ)์ 

ข้อควรระวงั 

 ความสมเหตุสมผลของตวัชีว้ดัทีย่งัไมไ่ดข้อ้ยตุวิา่สามารถใชว้ดัไดจ้รงิ เชน่ ฐานะทางเศรษฐกจิ
ของเกษตรกรสงูขึน้ วดัไดด้ว้ย “มลูคา่หน้ีสนิของครวัเรอืนเกษตรทีล่ดลง” เพราะมปีระเดน็
ความสามารถในการกูย้มืตามหลกัเกณฑท์ี ่ ธกส.รบัรอง ตวัชีว้ดัทีค่วรเป็นสาํหรบั “ฐานะทาง
เศรษฐกจิของเกษตรกรสงูขึน้” วดัไดด้ว้ย “รายไดส้ทุธโิดยเฉลีย่ต่อครวัเรอืนเกษตร + มลูคา่ของ
ทรพัยส์นิในครวัเรอืน + เงนิออม” 

 ความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทีม่ปัีญหาจากการเบีย่งเบนขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิโดยเจตนาอนัเน่ืองมาจาก
ผลไดแ้ละผลเสยีของหน่วยงานทีจ่ดัเกบ็ เชน่ หากขอ้มลูแสดงผลงานเปรยีบเทยีบหน่วยงานใน
สงักดัเดยีวกนัของแต่ละจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัมผีลต่อการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน หรอืมผีลต่อการ
ไดร้บังบประมาณเพิม่ขึน้  

 
ข ัน้ตอนที่ 5: กาํหนดค่าของตวัชี้วดั 
หลกัการ 

คา่ของตวัชีว้ดัแสดงเป็นตวัเลขใน 6 ลกัษณะ 
 จาํนวน (Number) 
 รอ้ยละ (Percentage) 
 สดัสว่น (Proportion) 
 อตัราสว่น (Ratio) 
 อตัรา (Rate) 
 คา่เฉลีย่ (Average or Mean) 

เทคนิค 

 จาํนวน (Number) สว่นใหญ่จะใชก้บั Input Indicator และ Process Indicator เชน่ งบประมาณ
ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาํนวน xx ลา้นบาท และผูส้มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมจาํนวน xx คน สว่นกรณคีาํ
วา่ “จาํนวน” ทีใ่ชก้บัตวัชีว้ดัในระดบั Output, Outcome และ Impact มนียัวา่หน่วยงานตอ้งการ
ใหไ้ดผ้ลงานครบถว้นรอ้ยละ 100  



  47

 รอ้ยละ (Percentage) สว่นใหญ่จะใชก้บัตวัชีว้ดัในระดบั Output, Outcome และ Impact เชน่ 
รอ้ยละ xx ของขอ้บกพรอ่งจากกระบวนการผลติ และรอ้ยละ xx ของเยาวชนแกนนําของ
โครงการทีส่ามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่เพือ่นนกัเรยีน 

 สดัสว่น (Proportion) สว่นใหญ่จะใชก้บัตวัชีว้ดัในระดบั Impact เชน่ สดัสว่นของผูห้ญงิทีด่าํรง
ตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารในหน่วยงานภาครฐับาลเพิม่ขึน้จาก 1 ใน 4 (หรอืรอ้ยละ 25) เป็น 1 ใน 2 
(หรอืรอ้ยละ 50) 

 อตัราสว่น (Ratio) สว่นใหญ่จะใชก้บัตวัชีว้ดัในระดบั Output, Outcome และ Impact เชน่  
o “อตัราสว่นคร ู1 คนต่อนกัเรยีน 42 คน” และ “อตัราสว่นแพทย ์1 คนต่อประชากรในจงัหวดั 
748 คน” เป็นอตัราสว่นระดบั output เน่ืองจากเป็นสิง่ทีห่น่วยงานทาํใหเ้กดิขึน้จากการนํา
ปัจจยันําเขา้ (Input) คอื “งบบุคลากร” ทีไ่ดร้บัจดัสรรมาจดัทาํกจิกรรมจา้งครแูละกจิกรรม
จา้งแพทย ์ (ซึง่เป็น Process) ถา้บรรจุไดต้ามจาํนวนทีก่าํหนดกจ็ะเป็น Output ตาม
มาตรฐานทีก่าํหนด 

o “อตัราสว่นการขยายความรูข้องบุคลากรทีผ่า่นการฝึกอบรม 1 คนต่อเพือ่นรว่มงาน 15 คน” 
เป็นอตัราสว่นระดบั outcome เน่ืองจากเป็นสิง่ทีบุ่คลากรทาํใหเ้กดิขึน้หลงัจากทีห่น่วยงาน
ใชง้บประมาณในการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร (output คอื บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมใน
เรือ่ง ..........) 

o “อตัราสว่นของเดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิต่อเดก็และเยาวชนทัง้หมด” เป็นอตัราสว่นระดบั 
Impact เน่ืองจากเป็นสว่นขยายผลจาก outcome “เดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิทีผ่า่นการ
ควบคุม ดแูล บาํบดั แกไ้ขฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั กระทาํผดิซํ้าภายใน 1 ปี ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 30” สว่น output คอื “เดก็และเยาวชนผูก้ระทาํผดิไดร้บัการควบคุม ดแูล บาํบดั แกไ้ข
ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตนิิสยั ครบถว้นตามแผนปฏบิตักิาร” 

 อตัรา (Rate) สว่นใหญ่จะใชก้บัตวัชีว้ดัในระดบั Outcome และ Impact เชน่ อตัราผูป่้วยโรค
เอดส ์7.5 คนต่อประชากร 1 แสนคน 

 คา่เฉลีย่ (Average or Mean) สว่นใหญ่จะใชก้บัตวัชีว้ดัในระดบั Impact เชน่ รายไดส้ทุธโิดย
เฉลีย่ต่อครวัเรอืนเกษตรกรไมต่ํ่ากวา่ 8,000 บาท 

ข้อควรระวงั 

 ประโยค “จาํนวนผูผ้า่นการทดสอบจากจาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 90” ตอ้งตดั
คาํวา่ “จาํนวน”  (คาํหน้า) ออก เป็น “ผูผ้า่นการทดสอบจากจาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมคดิเป็น
รอ้ยละ 90” เน่ืองจาก “รอ้ยละ” เกดิจาก “จาํนวน” หารดว้ย “จาํนวน” คณูดว้ยรอ้ย ดงันัน้ จงึไม่
ควรเขยีนคาํวา่ “จาํนวน” เมือ่ถูกคาํนวณเป็น “รอ้ยละ” แลว้ 
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ข ัน้ตอนที่ 6: กาํหนดเกณฑข์องตวัชี้วดั 
หลกัการ 

เกณฑข์องตวัชีว้ดั ม ี4 แบบ 

1. เกณฑส์มับรูณ์ 
2. เกณฑม์าตรฐานเชงิวทิยาศาสตร ์
3. เกณฑม์าตรฐานเชงินโยบาย 
4. เกณฑก์ารเคลื่อนไหวเชงิพฒันา หรอืเกณฑเ์ทยีบเคยีง 

เทคนิค 
 เกณฑส์มับรูณ์ ใชใ้นกรณทีีห่น่วยงานตอ้งการใชส้ถติยิอ้นหลงัทีเ่คยทาํไดด้ทีีส่ดุมาใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการกาํหนดแผนทีค่าดวา่จะทาํ หรอืกรณทีีห่น่วยงาน “ตอ้ง” วางแผนวา่จะทาํรอ้ยละ 100 
เน่ืองจากกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํ (มฉิะนัน้จะถอืวา่บกพรอ่งต่อหน้าที)่ หรอืเน่ืองจากเป็นเรือ่ง
สทิธมินุษยชน เชน่ คดฆีาตกรรมทีไ่ดร้บัการสบืสวนครบถว้น เดก็เกดิใหมท่ีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนี
ครบถว้น ผูบ้รโิภครอ้ยละ 100 ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองสทิธ ิ 

 เกณฑม์าตรฐานเชงิวทิยาศาสตร ์ ใชใ้นกรณทีีม่กีารกาํหนดมาตรฐานโดยใชเ้ครือ่งมอืวทิยาศาสตร์
เป็นเครือ่งวดัซึง่สามารถใชเ้ทยีบเคยีงในระดบัสากลได ้เชน่ คา่มลพษิทางอากาศ คา่มลพษิทาง
น้ํา และคา่มลพษิทางเสยีง  

 เกณฑม์าตรฐานเชงินโยบาย ใชใ้นกรณทีีม่กีารกาํหนดมาตรฐานโดยพจิารณาจากขอ้ตกลงหรอื
ขอ้สญัญา เชน่ เกณฑท์ีก่าํหนดในคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ เกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ
กาํหนดใหห้น่วยงานดาํเนินการจากการใชง้บกลาง เกณฑท์ีร่ฐัสภาสรปุผลการพจิารณาอนุมตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของแต่ละสว่นราชการ 

 เกณฑก์ารเคลื่อนไหวเชงิพฒันา หรอืเกณฑเ์ทยีบเคยีง ใชใ้นกรณทีีห่น่วยงานตอ้งการใหเ้กดิ
การเคลื่อนไหวเชงิพฒันา (Internal Benchmark) โดยใชส้ถติ ิ3-5 ปียอ้นหลงัเป็นคา่เฉลีย่ แลว้
กาํหนดเกณฑท์ีส่งูขึน้ในการกาํหนดแผนทีค่าดวา่จะทาํภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปัจจยั
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ “เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา” หรอืใชใ้นกรณทีี่
หน่วยงานตอ้งการเทยีบเคยีงกบัหน่วยงานอื่นทีป่ฏบิตังิานคลา้ยคลงึกนั (External Benchmark) 
โดยใชส้ถติขิองหน่วยงานอื่นมาเทยีบเคยีงแลว้กาํหนดใหเ้กณฑท์ีห่น่วยงานอื่นทาํไดด้กีวา่เป็น
เกณฑท์ีห่น่วยงานของตนจะตอ้งทาํใหไ้ดใ้นปีถดัไป 

ข้อควรระวงั 
 เขยีนกลุ่มเป้าหมายใหก้บัเกณฑส์มับรูณ์ไมช่ดัเจน เชน่ “เยาวชนผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บัการ

บาํบดั” หรอื “ผูต้ดิเชือ้ HIV ไดร้บัการรกัษา” ควรเขยีนใหช้ดัเจนวา่ “เยาวชนผูต้ดิยาเสพตดิที่
ลงทะเบยีนรายงานตวัไดร้บัการบาํบดั” หรอื “ผูต้ดิเชือ้ HIV ทีเ่ปิดเผยตวัไดร้บัการรกัษา” 

 การใชเ้กณฑก์ารเคลื่อนไหวเชงิพฒันาหรอืเกณฑเ์ทยีบเคยีงทีข่าดการพจิารณาปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การกาํหนดใหเ้กณฑท์ีต่อ้งการไดเ้พิม่ขึน้มากในขณะที่
ภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิไมเ่อือ้อาํนวย (ชว่งสภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า หรอืถดถอย) หรอืไดร้บัการ
สนบัสนุนงบประมาณแผน่ดนิลดลง หรอืการกาํหนดใหเ้พิม่ขึน้ในขณะทีอ่ยูใ่นภาวะอิม่ตวั เชน่ 
ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารขององคก์รรอ้ยละ 95 ซึง่มโีอกาสทาํไดย้ากหาก
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารมสีงูกวา่มาตรฐานสากลขัน้ตํ่าทีก่าํหนดไว ้
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3. กระบวนการและข ัน้ตอนการประเมินความค ุ้มค่าฯ 

ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 – การจาํแนกผลผลติ และการทบทวนตวัชีว้ดั 
ขัน้ตอนที ่2 – การทบทวนระดบัความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดั 
ขัน้ตอนที ่3 – การทบทวนระดบัความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดั และวางระบบการวเิคราะหข์อ้มลู 
ขัน้ตอนที ่4 – การวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอผลการประเมนิความคุม้คา่ 
โดยในแต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีดกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ และแบบฟอรม์ทีต่อ้งใชด้งัน้ี 

ข ัน้ตอนที่ 1 – การจาํแนกผลผลิต และการทบทวนตวัชี้วดั  
ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม รายงาน 

- ปลดักระทรวงหรอืรอง
ปลดักระทรวงทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัที่
รบัผดิชอบเรื่องการ
วางแผนและการ
ประเมนิผลของ
หน่วยงานระดบักรม 
และผูอ้าํนวยการสาํนกั
ทีร่บัผดิชอบเรือ่ง
ยทุธศาสตรแ์ละการ
ประเมนิผลของ
กระทรวง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัของ
หน่วยงานระดบักรมที่
รบัผดิชอบผลผลติใน
ฐานะเจา้ภาพรว่ม และ
ในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลผลติประเภทปัน
สว่น 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนโครงสรา้ง
ยทุธศาสตรร์ะดบักระทรวงและเป้าหมายการ
ใหบ้รกิารกระทรวง โครงสรา้งกลยทุธร์ะดบักรม
และเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และ
ผลผลติของกรม (แบบฟอรม์ที ่3.2)รวมทัง้
จาํแนกผลผลติระดบักรมทีเ่ป็นภารกจิหลกั
โดยตรงทีต่อบสนองผลลพัธท์ีเ่ป็นภารกจิหลกั
โดยตรงทีจ่ะตอ้ง “ประเมนิประสทิธผิล” และ 
“ประเมนิประสทิธภิาพ” รวมทัง้ “ประเมนิผล
กระทบ” (แบบฟอรม์ที ่3.1) 
(1) ผลผลติทีต่อบสนองผลลพัธท์ีเ่ป็นภารกจิ

หลกัโดยตรงทีจ่ะตอ้ง “ประเมนิประสทิธผิล” 
และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” 

(2) ผลผลติทีส่นบัสนุนกลยทุธท์ีต่อบสนอง
ผลลพัธท์ีเ่ป็นภารกจิหลกัทีส่ามารถปันสว่น
คา่ใชจ้า่ยได ้

(3) ผลผลติทีส่นบัสนุนกลยทุธท์ีไ่มเ่ขา้ขา่ยใน
การประเมนิความคุม้คา่ 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนตวัชีว้ดั
ผลผลติและผลลพัธข์องภารกจิหลกัทีจ่ะตอ้ง 
“ประเมนิประสทิธผิล” และ “ประเมนิ
ประสทิธภิาพ” รวมทัง้ “ประเมนิผลกระทบ” 
(แบบฟอรม์ที ่3.2) 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทดสอบการทบทวน
ตวัชีว้ดัผลผลติและผลลพัธข์องภารกจิหลกัที่
จะตอ้ง “ประเมนิประสทิธผิล” และ “ประเมนิ
ประสทิธภิาพ” รวมทัง้ “ประเมนิผลกระทบ” 
(แบบฟอรม์ที ่3.2) 

- รายงานการทบทวนการจาํแนกผลผลติ
ระดบักรมทีเ่ป็นภารกจิหลกัโดยตรงที่
ตอบสนองผลลพัธท์ีเ่ป็นภารกจิหลกั
โดยตรงทีจ่ะตอ้ง “ประเมนิประสทิธผิล” 
และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” รวมทัง้ 
“ประเมนิผลกระทบ” (แบบฟอรม์ที ่
4.1) 

- รายงานการทบทวนโครงสรา้ง
ยทุธศาสตรร์ะดบักระทรวงและ
เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง 
โครงสรา้งกลยุทธร์ะดบักรมและ
เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และ
ผลผลติของกรม (แบบฟอรม์ที ่4.2) 

- รายงานผลการทบทวนตวัชีว้ดัและ
เกณฑข์องตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตร์
ของ 3 กระทรวง (แบบฟอรม์ที ่4.2) 
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ข ัน้ตอนที่ 2 – การทบทวนระดบัความสมบรูณ์ของฐานข้อมลูและตวัชี้วดั 
ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม รายงาน 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัที่
รบัผดิชอบเรื่องการวางแผน
และการประเมนิผลของ
หน่วยงานระดบักรม และ
ผูอ้าํนวยการสาํนกัที่
รบัผดิชอบเรื่องยทุธศาสตร์
และการประเมนิผลของ
กระทรวง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัของ
หน่วยงานระดบักรมที่
รบัผดิชอบผลผลติในฐานะ
เจา้ภาพรว่ม และในฐานะที่
เกีย่วขอ้งกบัผลผลติประเภท
ปันสว่น 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนตวัชีว้ดั
เพือ่การ “ประเมนิประสทิธผิล” และ 
“ประเมนิประสทิธภิาพ” รวมทัง้ 
“ประเมนิผลกระทบ” ของ 3 กระทรวง 
(แบบฟอรม์ที ่3.2) 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนระดบั
ความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
(การจดัเกบ็ขอ้มลู การรวบรวมเขา้ระบบ
ฐานขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการ
จดัทาํรายงาน) ของตวัชีว้ดัผลผลติและ
ผลลพัธข์องภารกจิหลกัทีจ่ะตอ้ง “ประเมนิ
ประสทิธผิล” และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” 
รวมทัง้ “ประเมนิผลกระทบ” (แบบฟอรม์ที ่
3.2) 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่วางแผนเพือ่เพิม่
ระดบัความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ (แบบฟอรม์ที ่3.2) 

- รายงานผลการทบทวนตวัชีว้ดั
เกณฑข์องตวัชีว้ดัตามแผน
ยทุธศาสตร ์และระดบัความ
สมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศของตวัชีว้ดัผลผลติและ
ผลลพัธข์องภารกจิหลกัทีจ่ะตอ้ง
ประเมนิความคุม้คา่ของ 3 
กระทรวง (แบบฟอรม์ที ่4.2) 

   
ข ัน้ตอนที่ 3 – การทบทวนระดบัความสมบรูณ์ของฐานข้อมลูและตวัชี้วดั และวางระบบการ
วิเคราะหข์้อมลู  

ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม รายงาน 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัที่
รบัผดิชอบเรื่องการวางแผน
และการประเมนิผลของ
หน่วยงานระดบักรม และ
ผูอ้าํนวยการสาํนกัที่
รบัผดิชอบเรื่องยทุธศาสตร์
และการประเมนิผลของ
กระทรวง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัของ
หน่วยงานระดบักรมที่
รบัผดิชอบผลผลติในฐานะ
เจา้ภาพรว่ม และในฐานะที่
เกีย่วขอ้งกบัผลผลติประเภท
ปันสว่น 

- ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรปุผล
สถานภาพความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ และปัญหาการเพิม่ระดบั
ความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ (แบบฟอรม์ที ่3.2) 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อวางระบบ
ฐานขอ้มลูเพือ่การ “ประเมนิประสทิธผิล” 
และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” รวมทัง้ 
“ประเมนิผลกระทบ” (แบบฟอรม์ที ่3.3 
และแบบฟอรม์ที ่3.4) 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่วางระบบการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การ “ประเมนิ-
ประสทิธผิล” และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” 
รวมทัง้ “ประเมนิผลกระทบ” (แบบฟอรม์
ที ่3.3 และแบบฟอรม์ที ่3.4) 

- รายงานสรปุผลสถานภาพความ
สมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ และปัญหาการเพิม่ระดบั
ความสมบรูณ์ของฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศของ 3 กระทรวง 
(รายงานสรปุผลตามแบบฟอรม์ที ่
3.2) 
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ข ัน้ตอนที่ 4 – การวิเคราะหข์้อมลูและการนําเสนอผลการประเมินความค ุ้มค่า 
ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม รายงาน 

- ปลดักระทรวงหรอืรอง
ปลดักระทรวงทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกัที่
รบัผดิชอบเรื่องการ
วางแผนและการ
ประเมนิผลของ
หน่วยงานระดบักรม 
และผูอ้าํนวยการ
สาํนกัทีร่บัผดิชอบ
เรือ่งยุทธศาสตรแ์ละ
การประเมนิผลของ
กระทรวง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกั
ของหน่วยงานระดบั
กรมทีร่บัผดิชอบ
ผลผลติในฐานะ
เจา้ภาพรว่ม และใน
ฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลผลติประเภทปันสว่น 

- ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรปุผลการ
ทดสอบระบบการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการ 
“ประเมนิประสทิธผิล” และ “ประเมนิ
ประสทิธภิาพ” รวมทัง้ “ประเมนิผล
กระทบ” (แบบฟอรม์ที ่3.5) 

- ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่วเิคราะหข์อ้มลู
และจดัทาํรายงานเพือ่การ “ประเมนิ
ประสทิธผิล” และ “ประเมนิ
ประสทิธภิาพ” รวมทัง้ “ประเมนิผล
กระทบ” ระดบักรม (แบบฟอรม์ที ่3.5)  

- ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่วเิคราะหข์อ้มลู
และจดัทาํรายงานเพือ่การ “ประเมนิ
ประสทิธผิล” และ “ประเมนิผลกระทบ” 
ระดบักระทรวง (แบบฟอรม์ที ่3.1 และ
แบบฟอรม์ที ่3.5) 

- รายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การ 
“ประเมนิประสทิธผิล” และ “ประเมนิ
ประสทิธภิาพ” รวมทัง้ “ประเมนิผลกระทบ” 
ระดบักรม ของ 3 กระทรวง (แบบฟอรม์ที ่
4.3) และขอ้เสนอแนวทางการปรบัปรงุและ
พฒันา ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ภารกจิในระยะต่อไป กระทรวง (แบบฟอรม์
ที ่4.4) 

- รายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การ 
“ประเมนิประสทิธผิล” และ “ประเมนิผล
กระทบ” ระดบักระทรวง ของ 3 กระทรวง 
(รายงานสรปุผลตามแบบฟอรม์ที ่3.5) 
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4. แบบฟอรม์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูเพื่อประเมินความค ุ้มค่า 

เป็นแบบฟอรม์เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทาํงานของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 5 แบบฟอรม์ ดงัน้ี 

แบบฟอรม์ที ่3.1: การกาํหนดผลผลติเพือ่การประเมนิความคุม้คา่ของหน่วยงาน 
แบบฟอรม์ที ่3.2: การกาํหนดตวัชีว้ดัและการพจิารณาความสมบรูณ์ของขอ้มลู 
แบบฟอรม์ที ่3.3: แบบฟอรม์เพือ่พจิารณาวา่จะวเิคราะหป์ระสทิธผิลต่อคา่ใชจ้า่ย (Cost – 

Effectiveness) ไดห้รอืไม ่
แบบฟอรม์ที ่3.4: การกาํหนดสตูรการคาํนวณตวัชีว้ดั ในกรณทีีไ่มส่ามารถวเิคราะหป์ระสทิธผิล

ต่อคา่ใชจ้า่ยได ้
แบบฟอรม์ที ่3.5: สรปุผลการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิภาครฐั 

โดยแต่ละแบบฟอรม์มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

แบบฟอรม์ที่ 3.1: การกาํหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความค ุ้มค่าของหน่วยงาน 

คาํส ัง่ – ใหจ้าํแนกประเภทของผลผลติทีก่าํหนดไวต้ามทีป่รากฏในเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
โดยมหีลกัการดงัน้ี 

การทบทวนผลผลิตเพื่อการประเมินความค ุ้มค่าของหน่วยงาน 

การประเมนิความคุม้คา่พจิารณาจากผลผลติทีก่าํหนดไวต้ามทีป่รากฏในเอกสารงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี โดยทีผ่ลผลติทีจ่ะประเมนิความคุม้คา่จะตอ้งเป็นภารกจิหลกัของหน่วยงานซึง่เป็นเป้าหมาย
การใหบ้รกิารของหน่วยงานทีแ่สดงประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารและประสทิธผิลจากการใหบ้รกิารอนั
เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะได ้ดงันัน้จงึตอ้งทบทวนผลผลติโดยจาํแนกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกัโดยตรง ทีจ่ะตอ้ง “ประเมนิประสทิธผิล” 
และ “ประเมนิประสทิธภิาพ” เชน่ 
(1) งานใหบ้รกิารทีใ่หผ้ลประโยชน์โดยตรงแก่ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของ

หน่วยงาน (เชน่ การบรกิารรกัษาพยาบาล สาธารณภยั มาตรฐานบรกิาร มาตรฐาน
สนิคา้ การอาํนวยความยตุธิรรม ผูส้าํเรจ็การศกึษา การผลติแพทยแ์ละพยาบาล 
เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้
มนุษย ์การผลติสนิคา้เกษตรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา) 

(2) งานใหค้าํปรกึษาแนะนําทีใ่หผ้ลประโยชน์โดยตรงแก่ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงของหน่วยงาน (เชน่ ผลงานใหบ้รกิารวชิาการ) 

(3) งานกาํกบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีห่น่วยงานรบัผดิชอบโดยตรง (เชน่ การกาํกบั
ดแูล การบรหิารจดัการ การควบคุม การป้องกนัและปราบปราม การคุม้ครองสทิธ)ิ 

(4) งานสนบัสนุนเครอืขา่ยพหภุาคใีนการใหบ้รกิารแก่กลุม่เป้าหมายของหน่วยงาน (เชน่ 
การสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพการพึง่ตนเอง เครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันา
ศกัยภาพ) 

(5) งานเผยแพรก่ารวจิยัและเผยแพรส่ารสนเทศทีใ่หผ้ลประโยชน์ดา้นองคค์วามรูแ้ก่
กลุ่มเป้าหมายในสงัคม (เชน่ ผลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรู ้ ผลงานเพือ่ถ่ายทอด
เทคโนโลย ีงานวจิยัเพือ่พฒันา งานขอ้มลูพืน้ฐาน การบรกิารสารสนเทศ ผลงานการ
ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสขุภาพเพือ่การศกึษาและวจิยั) 

(6) งานฝึกอบรมใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายในสงัคม (เชน่ การถ่ายทอดความรู ้การบรกิารความรู)้ 
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(7) งานวเิคราะหน์โยบายและแผนของสาํนกังานปลดักระทรวงซึง่วเิคราะหน์โยบายและ
แผนรวมของทุกสว่นราชการในกระทรวง (เชน่ งานนโยบายและแผน) 

(8) การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม (เชน่ การอนุรกัษ์ การบรหิารจดัการ ขอ้มลู
ทรพัยากรธรรมชาต)ิ  

(9) การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม (เชน่ ผลงานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม) 
(10) งานใหบ้รกิารทีใ่หผ้ลประโยชน์โดยตรงต่อรฐับาลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของ

หน่วยงาน (เชน่ งานนโยบายของรฐับาล การบรหิารงานคลงั การจดัเกบ็ภาษ)ี 
(11) ความมัน่คงของรฐั (เชน่ การรกัษาความมัน่คงแหง่รฐั การป้องกนัประเทศ) 

2. ผลผลิตที่สนับสนุนกลยทุธท์ี่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกั ทีส่ามารถปันสว่น
คา่ใชจ้า่ยได ้
(1) งานบรหิารทัว่ไปของรฐัทีม่ลีกัษณะงานดา้นวจิยัหรอืวชิาการสนบัสนุนการปฏบิตักิาร

ภายในหน่วยงาน 
(2) งานบรหิารทัว่ไปของรฐัทีม่ลีกัษณะงานดา้นการบรหิารทัว่ไป (เชน่ งานอาํนวยการและ

บรหิารจดัการ งานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ) 
(3) งานวเิคราะหน์โยบายและแผนภายในแต่ละสว่นราชการ ยกเวน้สาํนกังาน

ปลดักระทรวงซึง่วเิคราะหน์โยบายและแผนรวมของทุกสว่นราชการในกระทรวง 
(4) งานระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารเฉพาะภายในหน่วยงาน 
(5) งานระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารเฉพาะภายในหน่วยงาน 
(6) งานฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (เชน่ งานพฒันาบุคลากร ผูไ้ดร้บัทุน

ตามโครงการทุนพฒันาอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา) 

3. ผลผลิตที่ไม ่เข้าข่ายในการประเมินความค ุ้มค่า ของหน่วยงานน้ี 
(1) โครงการทีห่น่วยงานไมไ่ดท้าํหน้าทีด่าํเนินการ แต่ทาํหน้าทีใ่นฐานะชว่ยสง่ผา่นเงนิ

อุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นๆ 
(2) โครงการทีห่น่วยงานไมไ่ดท้าํหน้าทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกัหรอืเจา้ภาพรว่ม แต่ทาํหน้าทีใ่น

ฐานะชว่ยประสานงานใหก้บัหน่วยงานอื่น (เชน่ การประสานงานกบัโครงการแปลง
สนิทรพัยเ์ป็นทุน) 

(3) งานประชุมกบัองคก์ารระหวา่งประเทศเกีย่วกบัพนัธกรณต่ีางๆ ทีไ่มใ่ชภ่ารกจิหลกั
ของหน่วยงานทีส่ามารถแสดงผลลพัธไ์ด ้

(4) โครงการใหมท่ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการเตรยีมงานหรอือยูใ่นขัน้ตอนการกอ่สรา้ง ซึง่จะ
สามารถประเมนิความคุม้คา่ไดต่้อเมือ่เริม่ใหบ้รกิารแลว้ (เชน่ โครงการจดัตัง้ศนูย ์
โครงการจดัตัง้สถาบนั) 

(5) โครงการระยะยาวประเภท Mega Project ซึง่มรีายงานการประเมนิความเหมาะสม
ของโครงการอยูแ่ลว้ (Project Feasibility Study) ในลกัษณะการประเมนิความคุม้คา่
ก่อนจดัทาํโครงการ (เชน่ โครงการสนามบนิ โครงการเขือ่น โครงการทา่เรอื โครงการ
ไฟฟ้าพลงัน้ํา โครงการทางดว่น โครงการทางหลวง โครงการรถไฟฟ้า โครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการดาวเทยีม) 

(6) งานกองทุน เงนิชดเชย การชาํระหน้ี 
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ผลผลิตที่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกัโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”  และ “ประเมิน
ประสิทธิภาพ”  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. ..................................................................................................................................................................  

ผลผลิตที่สนับสนุนกลยทุธท์ี่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกัที่สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. ..................................................................................................................................................................  

ผลผลิตที่ไม ่เข้าข่ายในการประเมินความค ุ้มค่า 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. ..................................................................................................................................................................  

 

แบบฟอรม์ที่ 3.2: การกาํหนดตวัชี้วดัและการพิจารณาความสมบรูณ์ของข้อมลู 

คาํส ัง่ – ใหร้ะบุยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลติ พรอ้มตวัชีว้ดั รวมทัง้แหล่งทีม่าของขอ้มลู หน่วยงาน
รบัผดิชอบรวบรวมขอ้มลู ความมอียูข่องขอ้มลู ความสมบรูณ์ของขอ้มลู 
คาํชี้แจง 
 ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลติ หมายถงึขอ้ความยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลติ ทีป่รากฏใน

แผนกลยทุธข์องหน่วยงานระดบักรมทีใ่ชใ้นปีทีจ่ดัทาํรายงานการประเมนิความคุม้คา่ ในกรณทีี่
กรมไมม่แีผนกลยทุธ ์ ใหใ้ชข้อ้ความ “เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” แทนยทุธศาสตร ์ และ 
“เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน” แทนกลยทุธข์องหน่วยงาน โดยอา้งองิจากเอกสารงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปี 

 ตวัชีว้ดัผลกระทบ หมายถงึ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ตามยทุธศาสตร ์หรอืตามเป้าหมายการใหบ้รกิาร
กระทรวงทีก่าํหนดไว ้

 ตวัชีว้ดัประสทิธผิล หมายถงึ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ตามกลยทุธ ์ หรอืตามเป้าหมายการใหบ้รกิาร
หน่วยงานทีก่าํหนดไว ้ทีร่ะบุกลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์และลกัษณะผลประโยชน์ทีช่ดัเจนซึง่
สามารถคาํนวณเป็นมลูคา่ทางการเงนิได ้หรอืไมส่ามารถคาํนวณเป็นมลูคา่ทางการเงนิได ้

 ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ หมายถงึ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของผลผลติในเชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เชงิเวลา 
และเชงิตน้ทนุทีห่น่วยงานกาํหนดไว ้
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ยทุธศาสตร  ์
กลยทุธ  ์
ผลผลิต 

ตวัชี้วดัผลกระทบ 
ตวัชี้วดัประสิทธิผล 
ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ 

แหล่งที่มา
ของข้อมลู 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบ 

รวบรวมข้อมลู 

ความมีอยู ่
ของข้อมลู 

ความสมบรูณ์ 
ของข้อมลู 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1: ตวัชี้วดัผลกระทบ: 
 

        

กลยทุธท์ี่ 1.1: ตวัชี้วดัประสิทธิผล : 
 

        

ผลผลิตที่ 1.1.1: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ:         

ผลผลิตที่ 1.1.2: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ:         

กลยทุธท์ี่ 1.2: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิผล :         

ผลผลิตที่ 1.2.1: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ:         

ผลผลิตที่ 1.2.2: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ:         

ยทุธศาสตรท์ี่ 2: ตวัชี้วดัผลกระทบ: 
 

        

กลยทุธท์ี่ 2.1: ตวัชี้วดัประสิทธิผล : 
 

        

ผลผลิตที่ 2.1.1: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ:         

ผลผลิตที่ 2.1.2: 
 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ:         

 



 

แบบฟอรม์ที่ 3.3: แบบฟอรม์เพื่อพิจารณาว่าจะวิเคราะหป์ระสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – 
Effectiveness) ได้หรือไม่ 

คาํส ัง่ – ใหร้ะบุชื่อผลผลติตามเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจาํปี เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 
เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง และกจิกรรมหลกัทีนํ่าสง่ผลผลติ รวมทัง้ผลประโยชน์และคา่ใชจ้า่ยทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 
คาํชี้แจง 
 ผูร้บับรกิารกลุ่มเป้าหมาย หมายถงึ ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทีก่าํหนดใหไ้ดร้บั

ผลประโยชน์จากผลผลติน้ีทีใ่ชใ้นการกาํหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน (เชน่ ผูป่้วยโรค
เอดสท์ีม่าขอรบับรกิาร) หรอืองคก์รเป้าหมายทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ (เชน่ คณะรฐัมนตร)ี หรอืพืน้ที่
เป้าหมายทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ (เชน่ พืน้ทีป่่าสงวน) 

 กลุ่มสงัคม หมายถงึ กลุ่มสงัคมทีผู่ร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายเฉพาะเป็นสว่นหน่ึงทีใ่ชใ้นการ
กาํหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง (เชน่ ประชาชนทีเ่ป็นโรคเอดสท์ัง้ทีม่าขอรบับรกิารและ
ไมม่าขอรบับรกิาร) หรอืองคก์รเป้าหมายทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ (เชน่ ประชาชนในประเทศ) หรอื
พืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ (เชน่ พืน้ทีข่องประเทศ) 

 ลกัษณะของผลประโยชน์ หมายถงึ ผลตอบแทนทีก่ลุ่มเป้าหมายและกลุม่สงัคมไดร้บั ทัง้ที่
สามารถคาํนวณมลูคา่เป็นเงนิได ้และไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่เป็นเงนิได ้

 งบดาํเนินการ (ไมร่วมงบบุคลากร) หมายถงึ คา่ตอบแทน คา่วสัดุ และคา่ใชส้อย และคา่
สาธารณูปโภค ทีจ่า่ยใหก้บัผลผลติโดยตรงเตม็จาํนวน 

 งบดาํเนินการทีปั่นสว่น (ไมร่วมงบบุคลากร) หมายถงึ คา่ตอบแทน คา่วสัดุ และคา่ใชส้อย และคา่
สาธารณูปโภค ทีจ่า่ยใหก้บัผลผลติมากกวา่ 1 ผลผลติ ทาํใหต้อ้งปันสว่นคา่ใชจ้า่ย 

 งบบุคลากรเตม็เวลา หมายถงึ เงนิเดอืนทีจ่า่ยใหบุ้คลากรประจาํและคา่จา้งทีจ่า่ยใหล้กูจา้ง
ชัว่คราวโดยตรงเตม็จาํนวน 

 งบบุคลากรทีปั่นสว่น หมายถงึ เงนิเดอืนทีจ่า่ยใหบุ้คลากรประจาํและคา่จา้งทีจ่า่ยใหล้กูจา้ง
ชัว่คราว ทีจ่า่ยใหก้บับุคลากรหรอืลกูจา้งทีป่ฏบิตังิานใหผ้ลผลติมากกวา่ 1 ผลผลติ ทาํใหต้อ้งปัน
สว่นคา่ใชจ้า่ย 

 
ก. ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  

………………………………………………………………………………………………………………… 
ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบกุล ุ่มเป้าหมายและลกัษณะผลประโยชน์) 

……………………………………………………………………….…………………………………………………. 
ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบกุล ุ่มเป้าหมายและลกัษณะผลประโยชน์) 

……………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
 
 



 

 
ง. กิจกรรมหลกั 

กิจกรรมหลกั ปริมาณงาน 
1. ………………………………….…………………………………………  
2. ………………………………….…………………………………………  
3. ………………………………….…………………………………………  
4. ………………………………….…………………………………………  
5. ………………………………….…………………………………………  

 
การวิเคราะหป์ระสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 
1. ผลประโยชน์ 
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมลูค่าเป็นเงินได้ 

 ลกัษณะของผลประโยชน์ มลูคา่ (บาท) 
ผูร้บับรกิารกลุม่เป้าหมาย   
กลุม่สงัคม   
1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดม ูลค่าเป็นเงินได้ 

 ลกัษณะของผลประโยชน์ มลูคา่ (บาท) 
ผูร้บับรกิารกลุม่เป้าหมาย   
กลุม่สงัคม   
1.3 ผลประโยชน์ที่คิดมลูค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 

 ลกัษณะของผลประโยชน์ 
ผูร้บับรกิารกลุม่เป้าหมาย  
กลุม่สงัคม  
 
2. ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต / โครงการ 

 ระบุหมวดคา่ใชจ้า่ย มลูคา่ (บาท) 
งบดาํเนินการ (ไมร่วมงบ
บุคลากร) 

    

งบบุคลากรเตม็เวลา   
2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 

 ระบุหมวดคา่ใชจ้า่ย มลูคา่ (บาท) 
งบดาํเนินการ (ไมร่วมงบ
บุคลากร) 

  

งบบุคลากรเตม็เวลา   
2.3 ค่าใช้จ่ายจากการปันส่วน 

 ระบุหมวดคา่ใชจ้า่ย มลูคา่ (บาท) 
งบบุคลากรทีปั่นสว่น   



 

งบดาํเนินการทีปั่นสว่น (ไมร่วมงบบุคลากร)   
งบลงทุน   
2.4 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผ ูอ้ ื่นช่วยจ่ายให้ 

 ระบุหมวดคา่ใชจ้า่ย มลูคา่ (บาท) 
งบบุคลากรทีปั่นสว่น   
งบดาํเนินการทีปั่นสว่น (ไมร่วมงบบุคลากร)   
งบลงทุน   
2.5 ค่าใช้จ่ายที่คิดมลูค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา)  

 ลกัษณะของความสญูเสยีหรอืค่าใชจ้า่ยเชงิสงัคม 
ความสญูเสยีดา้นสงัคมและวฒันธรรม  
ความสญูเสยีดา้นการเมอืงและการบรหิารภาครฐั  
ความสญูเสยีดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
ความสญูเสยีดา้นอื่นๆ  

 

แบบฟอรม์ที่ 3.4: การกาํหนดสตูรการคาํนวณตวัชี้วดั ในกรณีที่ไม ่สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายได้ 

คาํส ัง่ – ใหร้ะบุชื่อผลผลติตามเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจาํปี เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 
เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง และกจิกรรมหลกัทีนํ่าสง่ผลผลติ 

iii. ใหร้ะบุยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลติ พรอ้มตวัชีว้ดั รวมทัง้สตูรในการคาํนวณตวัชีว้ดั 
คาํชี้แจง 
 ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลติ หมายถงึขอ้ความยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลติ ทีป่รากฏใน

แผนกลยทุธข์องหน่วยงานระดบักรมทีใ่ชใ้นปีทีจ่ดัทาํรายงานการประเมนิความคุม้คา่ ในกรณทีี่
กรมไมม่แีผนกลยทุธ ์ ใหใ้ชข้อ้ความ “เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” แทนยทุธศาสตร ์ และ 
“เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน” แทนกลยทุธข์องหน่วยงาน โดยอา้งองิจากเอกสาร
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

 ตวัชีว้ดัผลกระทบ หมายถงึ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ตามยทุธศาสตร ์หรอืตามเป้าหมายการใหบ้รกิาร
กระทรวงทีก่าํหนดไว ้

 ตวัชีว้ดัประสทิธผิล หมายถงึ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ตามกลยทุธ ์ หรอืตามเป้าหมายการใหบ้รกิาร
หน่วยงานทีก่าํหนดไว ้ทีร่ะบุกลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์และลกัษณะผลประโยชน์ทีช่ดัเจนซึง่
สามารถคาํนวณเป็นมลูคา่ทางการเงนิได ้หรอืไมส่ามารถคาํนวณเป็นมลูคา่ทางการเงนิได ้

 ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ หมายถงึ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ตามผลผลติในเชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ เชงิ
เวลา และเชงิตน้ทุนทีห่น่วยงานกาํหนดไว ้

 สตูรการคาํนวณ หมายถงึ สตูรการคาํนวณทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารวดัผลของตวัชีว้ดั เชน่  
- รอ้ยละของผลงานทีท่าํไดจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัแผน เทา่กบั (ปรมิาณงานทีท่าํไดจ้รงิหารดว้ย

ปรมิาณงานตามแผน) คณูดว้ย  100 



 

- คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ เทา่กบั ผลรวมของคะแนนความพงึพอใจทัง้หมด หารดว้ยจาํนวน
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด เป็นตน้ 

 
ก. ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  
………………………………………………………………………………………………………………… 

ข. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ระบกุล ุ่มเป้าหมายและลกัษณะผลประโยชน์) 
……………………………………………………………………….…………………………………………………. 

ค. ผลผลิตนี้ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ระบกุล ุ่มเป้าหมายและลกัษณะผลประโยชน์) 
……………………………………………………………………….…………………………………………………. 

ง. กิจกรรมหลกั 
กิจกรรมหลกั ปริมาณงาน 

1. ………………………………….…………………………………………  
2. ………………………………….…………………………………………  
3. ………………………………….…………………………………………  
4. ………………………………….…………………………………………  
5. ………………………………….…………………………………………  

 

ยทุธศาสตร  ์
กลยทุธ  ์และ
ผลผลิต 

ตวัชี้วดัผลกระทบ 
ตวัชี้วดัประสิทธิผล 

ตวัชี้วดั
ประสิทธิภาพ 

สตูรการคาํนวณ หมายเหต  ุ

        
       
       
       
       

 

แบบฟอรม์ที่ 3.5: สรปุผลการประเมินความค ุ้มค่าในการปฏิบตัิภารกิจภาครฐั 
 

หน่วยงาน ………………………………………………… กระทรวง …………………………………………… 
ชื่อผลผลิต ………………………………………………… 
ความสอดคล้องของภารกิจกบัยทุธศาสตรช์าติ 
(ใหเ้ลอืกยทุธศาสตรช์าตทิีส่อดคลอ้งกบัผลผลติที่

ประเมนิความคุม้คา่) 

รายงานผล 

 รฐัธรรมนูญ 
 คาํแถลงนโยบายของรฐับาล 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 



 

 ความตอ้งการของประชาชน 
 ปัญหาของสงัคม 
 การเตอืนภยัของนกัวชิาการ 
 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรอื พรฎ.) 

 
ประสิทธิภาพ 

 
รายงานผล 

(ใหแ้สดงผลการประเมนิตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ เปรยีบเทยีบกบั
แผนประจาํปีทีก่าํหนดไว ้กรณีทีไ่มส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้

ใหแ้สดงเหตุผล) 
 ตน้ทุนต่อหน่วย 
 สดัสว่นผลผลติต่อทรพัยากร 
 สดัสว่นเวลาทีใ่ชจ้รงิในการใหบ้รกิาร

เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาทีก่าํหนด 
 สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อคา่ใชจ้า่ยตามแผน  
 คุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดตามคูม่อืการ

ประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
 ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัแผน 
 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตอ่กระบวนการ

ใหบ้รกิาร 

 

ประสิทธิผล 
 

รายงานผล 
(ใหแ้สดงผลการประเมนิตวัชีว้ดัประสทิธผิล เปรยีบเทยีบกบัปีที่
ผา่นมา กรณีทีไ่มส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้ใหแ้สดงเหตุผล) 

 Benefit – Cost Ratio 
 Cost – Effectiveness 
 ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 
 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ

ผลประโยชน์จากการใชบ้รกิาร 

 

ผลกระทบ 
 

รายงานผล 
(ใหแ้สดงผลการประเมนิตวัชีว้ดัผลกระทบ เปรยีบเทยีบกบัปีที่
ผา่นมา กรณีทีไ่มส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้ใหแ้สดงเหตุผล) 

 การประเมนิผลกระทบต่อประชาชน 
 การประเมนิผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
 การประเมนิผลกระทบต่อสงัคม 
 การประเมนิผลกระทบต่อการเมอืง 
 การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

 
การประเมิน PART 

(ตามรายงานผลการประเมนิดว้ยเครือ่งมอืการวเิคราะห์
ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานจากการใชจ้า่ย

คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 
(กรอกเฉพาะการประเมนิ
ความคุม้คา่ในปีงบประมาณ 



 

งบประมาณในปีงบประมาณ 2551 เป็นตน้ไป) 2551 เป็นตน้ไป) 
 หมวด ก. 10   
 หมวด ข. 20  
 หมวด ค. 20  
 หมวด ง. 20  
 หมวด จ. 30  
คะแนนรวม 100  

ข้อเสนอแนะ 
(ใหเ้ลอืกแนวทางลาํดบัทีส่าํคญัทีส่ดุที่
มต่ีอผลผลติทีป่ระเมนิความคุม้คา่น้ี) 

ความคิดเหน็ 
(ใหแ้สดงเหตุผลทีเ่ลอืกแนวทางดงักลา่ว) 

 ขยายภารกจิ 
 ปรบัปรงุภารกจิ 
 คงสภาพภารกจิ 
 ถ่ายโอนใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่ 
 จา้งเหมาเอกชน 
 สนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชน 
 อื่นๆ 

 

5. แบบฟอรม์ที่ใช้ในการรายงานผลการประเมินความค ุ้มค่า (แบบรายงาน) 

เป็นแบบฟอรม์เพือ่ใชจ้ดัทาํรายงานการประเมนิผลความคุม้คา่ในการปฏบตัภิารกจิ ประกอบดว้ย 
4 แบบฟอรม์ ดงัน้ี 

แบบฟอรม์ที ่4.1: การกาํหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความค ุ้มค่าของหน่วยงาน 
แบบฟอรม์ที ่4.2: การกาํหนดตวัชี้วดัผลกระทบ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
แบบฟอรม์ที ่4.3: ผลการประเมินความค ุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจ 
แบบฟอรม์ที ่4.4:  ข้อเสนอแนวทางการปรบัปรงุและพฒันา ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการภารกิจในระยะต่อไป 

แบบฟอรม์ที่ 4.1: การกาํหนดผลผลิตเพื่อการประเมินความค ุ้มค่าของหน่วยงาน 

ผลผลิตที่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกัโดยตรงที่จะต้อง “ประเมินประสิทธิผล”  และ “ประเมินประสิทธิภาพ”  
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. ..................................................................................................................................................................  

ผลผลิตที่สนับสนุนกลยทุธท์ี่ตอบสนองผลลพัธท์ี่เป็นภารกิจหลกัที่สามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 



 

4. .................................................................................................................................................................. 
5. ..................................................................................................................................................................  

ผลผลิตที่ไม ่เข้าข่ายในการประเมินความค ุ้มค่า 
1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. ..................................................................................................................................................................  

 

แบบฟอรม์ที่ 4.2: การกาํหนดตวัชี้วดัผลกระทบ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตรก์ระทรวงที่ 1 
หรือเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง 
..................................................................................... 
.....................................................................................  

ตวัชี้วดัผลกระทบ 
 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

กลยทุธข์องหน่วยงานที่ 1.1 
หรือเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน   
..................................................................................... 
..................................................................................... 

ตวัชี้วดัประสิทธิผล 
  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

ผลผลิตที่ 1.1.1 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

ผลผลิตที่ 1.1.2 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 

แบบฟอรม์ที่ 4.3: ผลการประเมินความค ุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจ 

 ตามผลผลติทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจาํปี ตามกรอบแนวทาง หลกัเกณฑ ์
และตวัชีว้ดัการประเมนิความคุม้คา่ พรอ้มทัง้คาํอธบิายผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประเมนิทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ ตลอดจนการรายงานผลการประเมนิในภาพรวม 
 
ผลผลิตที่ 1 
ความสอดคล้องของภารกิจกบัยทุธศาสตรช์าติ รายงานผล 
 รฐัธรรมนูญ 
 คาํแถลงนโยบายของรฐับาลและแผนบรหิาร

ราชการแผนดนิ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 ใหร้ะบุขอ้ความในรฐัธรรมนูญทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติน้ี 
 ใหร้ะบุขอ้ความในแผนบรหิารราชการแผนดนิ หรอืคาํแถลง
นโยบายของรฐับาล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติน้ี 
 ใหร้ะบุขอ้ความในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ



 

 ความตอ้งการของประชาชน 
 ปัญหาของสงัคม 
 
 
 การเตอืนภยัของนกัวชิาการ 
 
 
 กฎหมายอื่นๆ (พรบ. หรอื พรฎ.) 

เฉพาะประโยคทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติน้ี 
 ใหร้ะบุขอ้ความในรายงานวจิยัของกรมทีแ่สดงปัญหาของสงัคม
ทีเ่ป็นภารกจิโดยตรงของผลผลติน้ี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติน้ี 
 ใหร้ะบุขอ้ความในรายงานของนกัวชิาการภายนอกทีเ่ตอืนให้
รฐับาลตอ้งป้องกนัปัญหาในอนาคต เฉพาะทีผ่ลผลติน้ีตอ้ง
รบัผดิชอบเพิม่ขึน้ 
 ใหร้ะบุขอ้ความในกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติน้ี เชน่ 
พรบ.ทีม่อบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหผ้ลผลติน้ี และ พรบ.
การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ เป็นตน้ 

 
 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 
 ตน้ทุนต่อหน่วย 
 สดัสว่นผลผลติต่อทรพัยากร 
 สดัสว่นเวลาทีใ่ชจ้รงิในการใหบ้รกิาร

เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาทีก่าํหนด 
 สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อคา่ใชจ้า่ยตามแผน 
 คุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดตามคูม่อืการ

ประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
 ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัแผน 
 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตอ่กระบวนการ

ใหบ้รกิาร 

ตวัอยา่งการเขยีนขอ้ความ 
 ผลผลติน้ีมตีน้ทุนต่อหน่วยลดลงจาก 2,000 บาทต่อราย ใน
ปีงบประมาณ 2549 เป็น 1,500 บาทต่อราย ในปีงบประมาณ 
2550 หรอืลดลงรอ้ยละ 25 
 ผลผลติน้ีมรีอบระยะเวลาใหบ้รกิารต่อรายลดลงจาก 40 นาทต่ีอ
ราย ในปีงบประมาณ 2549 เป็น 20 นาทต่ีอราย ใน
ปีงบประมาณ 2550 หรอืลดลงรอ้ยละ 50 
 ผลผลติน้ีมคีุณภาพตามมาตรฐานตามคูม่อืการประกนัคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพทีก่ระทรวงกาํหนด ในระดบัดใีน
ปีงบประมาณ 2549 มาเป็นระดบัดมีากในปีงบประมาณ 2550 

ประสิทธิผล รายงานผล 
 Benefit – Cost Ratio 
 Cost – Effectiveness 
 ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 
 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ

ผลประโยชน์จากการใชบ้รกิาร 

ตวัอยา่งการเขยีนขอ้ความ 
 ผลผลติน้ีมปีระสทิธผิลต่อคา่ใชจ้า่ยโดยทีม่คีรวัเรอืนไดร้บั
ผลประโยชน์จาก 200,000 ครวัเรอืนในปีงบประมาณ 2549 โดย
ใชจ้า่ยงบประมาณ 2 ลา้นบาท เป็น 300,000 ครวัเรอืน ใน
ปีงบประมาณ 2550 โดยใชจ้า่ยงบประมาณ 2 ลา้นบาท เชน่กนั 
แสดงวา่ไดป้ระสทิธผิลต่อคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 
 ผลผลติน้ีมผีลลพัธใ์นการปรบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนในดา้น
ทนัตสาธารณสขุจาก 400,000 คนในปีงบประมาณ 2549 เป็น 
600,000 คน ในปีงบประมาณ 2550 แสดงวา่ไดป้ระสทิธผิล
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 

ผลกระทบ รายงานผล 
 การประเมนิผลกระทบต่อประชาชน 
 การประเมนิผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
 การประเมนิผลกระทบต่อสงัคม 
 การประเมนิผลกระทบต่อการเมอืง 
 การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ตวัอยา่งการเขยีนขอ้ความ 
 ผลผลติน้ีมผีลกระทบต่อรายไดข้องกลุม่ผูพ้กิารของประเทศจาก 
40,000 บาทต่อคนต่อปีในปีงบประมาณ 2549 เป็น 60,000 
บาทต่อคนต่อปีในปีงบประมาณ 2550 แสดงวา่ผลกระทบต่อ
รายไดข้องกลุม่ผูพ้กิารของประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 
 ผลผลติน้ีมผีลกระทบต่อการลดขยะจาก 100,000 ตนัใน



 

ปีงบประมาณ 2549 เป็น 50,000 ตนัในปีงบประมาณ 2550 
แสดงวา่มผีลกระทบต่อการลดขยะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 

 
การวิเคราะหร์ะดบัความสาํเรจ็ของ 

การดาํเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
รายงานผล 

 คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ 
 หมวด ก. 10   
 หมวด ข. 20  
 หมวด ค. 20  
 หมวด ง. 20  
 หมวด จ. 30  
คะแนนรวม 100  

แบบฟอรม์ที่ 4.4:  ข้อเสนอแนวทางการปรบัปรงุและพฒันา ประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการภารกิจในระยะต่อไป  

 
1. ปัญหาด้านความสอดคล้องของภารกิจกบัยทุธศาสตรช์าติ 
 ไมม่ปัีญหา ผลผลติน้ีสามารถแสดงความเชื่อมโยงไปยงัยทุธศาสตรช์าตไิดช้ดัเจน (เชน่ 

รฐัธรรมนูญ หรอืคาํแถลงนโยบายของรฐับาล หรอืแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิหรอื
ความตอ้งการของประชาชน หรอืปัญหาของสงัคม และการเตอืนภยัของนกัวชิาการ และ
กฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 มปัีญหา ผลผลติน้ียงัไมแ่สดงความเชื่อมโยงไปยงัยทุธศาสตรช์าตไิดช้ดัเจน (เชน่ รฐัธรรมนูญ 
หรอืคาํแถลงนโยบายของรฐับาล หรอืแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิหรอืความ
ตอ้งการของประชาชน หรอืปัญหาของสงัคม และการเตอืนภยัของนกัวชิาการ และกฎหมาย
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 
2. ปัญหาด้านการประเมินประสิทธิภาพ 
 ไมม่ปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2549 ได้

ชดัเจน 
 มปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงไดเ้พยีงขอ้มลูปีงบประมาณ 2550 เทา่นัน้. 
 มปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงไดเ้พยีงขอ้มลูปีงบประมาณ 2549 เทา่นัน้ 

 
3. ปัญหาด้านการประเมินประสิทธิผล 
 ไมม่ปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2549 ได้

ชดัเจน 
 มปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงไดเ้พยีงขอ้มลูปีงบประมาณ 2550 เทา่นัน้ 



 

 มปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงไดเ้พยีงขอ้มลูปีงบประมาณ 2549 เทา่นัน้ 
 

4. ปัญหาด้านการประเมินผลกระทบ 
 ไมม่ปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2549 ได้

ชดัเจน 
 มปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงไดเ้พยีงขอ้มลูปีงบประมาณ 2550 เทา่นัน้ 
 มปัีญหา ผลผลติน้ีแสดงไดเ้พยีงขอ้มลูปีงบประมาณ 2549 เทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
5. ในปีงบประมาณ ปี 2551 ผลผลิตน้ีควรคงอยู่หรือยกเลิก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อคาํตอบ) 
 ภารกจิทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากหน่วยงานมฐีานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย และมี

ประสทิธผิลมาก ควรขยายหรอืเพิม่ภารกจิภายใตข้อบขา่ยของกฎหมายทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ภารกจิทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากหน่วยงานมฐีานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย และมี

ประสทิธผิลมาก ควรคงสภาพเดมิ 
 ภารกจิทีไ่มส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากหน่วยงานมฐีานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย แต่มี

ประสทิธผิลน้อย ตอ้งปรบัปรงุการดาํเนินงาน 
 ภารกจิทีย่งัคงตอ้งดาํเนินการเอง แมว้า่มปีระสทิธผิลน้อย แต่ถา้จา้งเหมาเอกชน จะมตีน้ทุนต่อ

หน่วยสงูมาก 
 ภารกจิทีย่กเลกิได ้เน่ืองจากไมส่ามารถเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรข์องรฐับาล 
 ภารกจิทีต่อ้งถ่ายโอนใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมายและระยะเวลาทีก่าํหนด 
 ภารกจิทีม่ปีระสทิธผิลน้อย และสามารถถ่ายโอนใหอ้งคก์ารมหาชนได ้
 ภารกจิทีม่ปีระสทิธผิลน้อย และสามารถใหเ้งนิอุดหนุนแกอ่งคก์รพฒันาเอกชนดาํเนินการแทนได ้
 ภารกจิทีม่ปีระสทิธผิลน้อย และสามารถจา้งเหมาเอกชนไดโ้ดยมตีน้ทุนต่อหน่วยลดลง 
 ภารกจิทีม่ปีระสทิธผิลน้อยและมตีน้ทุนต่อหน่วยสงูมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นที่

ดาํเนินการในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั จงึตอ้งพจิารณาวา่จะใหห้น่วยงานอื่นดาํเนินการแทนได้
หรอืไม ่

 อื่น (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
 
6. กรณีผลผลิตน้ียงัไม่ม ีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ควรดาํเนินการโดยวิธีการดงัน้ี 
 จดัทาํกจิกรรมบรหิารความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกทีม่ต่ีอความสาํเรจ็ในระดบัประสทิธผิลของ

หน่วยงาน เชน่ ...................................................................................................................... 



 

 จดัทาํกจิกรรมปรบัปรงุระบบการประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการทาํงาน 
เชน่ ....................................................................................................................................... 

 อื่น (ระบุวธิกีาร) ................................................................................................................................... 
 
7. ในปีงบประมาณ ปี 2551 หากยงัคงจดัทาํผลผลิตน้ี หน่วยงานมีข้อเสนอแนะในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานจดัทาํระบบการประเมินความค ุ้มค่าโดยการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อคาํตอบ) 
 หน่วยงานควรจดัทาํโครงสรา้งความเชื่อมโยงยทุธศาสตรช์าตใิหช้ดัเจน 
 หน่วยงานควรจดัระบบการเกบ็ขอ้มลูทีห่น่วยปฏบิตัเิพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของผลผลติ 
 หน่วยงานควรจดัระบบการรวบรวมขอ้มลูทีศ่นูยข์อ้มลูกลางของหน่วยงานเพือ่ประเมนิ

ประสทิธภิาพของผลผลติ 
 หน่วยงานควรกาํหนดใหห้น่วยประเมนิผลกลางของหน่วยงาน (เชน่ สาํนกั/กอง/ฝ่ายทีร่บัผดิชอบ

ดา้นการประเมนิผล) ดาํเนินการประเมนิประสทิธผิลต่อเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน  
 หน่วยงานควรจดัหาผูป้ระเมนิอสิระจากภายนอกเพือ่ประเมนิประสทิธผิลต่อเป้าหมายการ

ใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
 หน่วยงานควรจดัหาผูป้ระเมนิอสิระจากภายนอกเพือ่ประเมนิผลกระทบทีเ่กดิจากการจดัทาํ

ผลผลติซึง่มต่ีอเป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวง 
 ผูบ้รหิารของหน่วยงานควรจดัวางตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสาํนกัใหแ้ก่ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะใน

การวางแผนและประเมนิผลเพือ่รองรบังานดา้นการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของ
หน่วยงาน 

 ผูบ้รหิารของหน่วยงานควรจดัวางอตัรากาํลงัทีเ่พยีงพอใหแ้ก่งานดา้นการประเมนิความคุม้คา่
การปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงาน 

 ผูบ้รหิารของหน่วยงานควรจดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอหรอืเกลีย่งบประมาณของหน่วยงาน
ใหแ้ก่งานดา้นการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงาน 

 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................ 
 
 
 

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



 

สว่นที ่3  
บทเรยีนจากการประเมนิความคุม้คา่ในหนว่ยงานนํารอ่ง 

 
 

บทเรยีนจากการดาํเนินการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของรฐัมาใชใ้นหน่วยงานนํารอ่ง 
3 กระทรวง ขอ้เสนอแนะต่อกระทรวงและกรมในการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิภาครฐั และ
ขอ้เสนอแนะต่อสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิพือ่การขยายผลการ
ประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตัภิารกจิภาครฐัต่อไป 

 
1. สรปุผล 
 

สบืเน่ืองจากพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหนํ้าแนวทางการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของรฐัมาใชใ้นหน่วยงาน
ภาครฐัในปี พ.ศ.2548 โดยทดลองดาํเนินการกบัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ  ในขณะเดยีวกนัสาํนกังบประมาณไดนํ้าเครือ่งมอืการวเิคราะหร์ะดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน
จากการใชจ้า่ยงบประมาณ (PART) มาใชใ้นการประเมนิเพือ่เป็นสารสนเทศประกอบในการจดัทาํ
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีตามหลกัการของระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์
(Strategic Performance Based Budgeting) โดยทีผ่ลการประเมนิดว้ยเครือ่งมอื PART น้ี เป็นมติทิี ่4 
ของการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของรฐั (นอกเหนือไปจากมติปิระสทิธภิาพ มติปิระสทิธผิล 
และมติผิลกระทบ) โดยไดด้าํเนินการกบัหน่วยงานนํารอ่ง 20 หน่วยงานในปี พ.ศ.2548 และเพิม่เป็น 40 
หน่วยงานในปี พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2550 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหส้าํนกังบประมาณนําเครือ่งมอื 
PART ออกใชก้บัทุกสว่นราชการ  

การนําแนวทางการประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของรฐัมาใชใ้นหน่วยงานนํารอ่ง 3 กระทรวง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มขีอ้สรปุจากประสบการณ์ทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

(1) ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประเมินความค ุ้มค่า 
 

ขา้ราชการทีเ่ป็นตวัแทนของสว่นราชการของกระทรวงนํารอ่ง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสขุ) มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิความคุม้คา่ทีแ่ตกต่างกนั 
ขา้ราชการสว่นหน่ึงเขา้ใจวา่การประเมนิความคุม้คา่ทีม่กีารประเมนิผลในระดบัผลลพัธเ์พือ่แสดงประสทิธผิล
ของหน่วยขอรบังบประมาณและการประเมนิผลในระดบัผลกระทบเพือ่แสดงความสามารถทีเ่ป็นสว่นหน่ึง
ในการตอบสนองยทุธศาสตรก์ระทรวงเชื่อมโยงไปยงัยทุธศาสตรช์าตเิป็นหลกัการหน่ึงทีส่าํคญัในระบบ
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์ และหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
สาธารณสขุทีไ่ดจ้ดัทาํตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธแ์ละระดบัผลกระทบไวแ้ลว้ แต่มบีางหน่วยงานทีย่งัไมไ่ดจ้ดัทาํ



 

ระบบฐานขอ้มลูทีร่องรบัการวดัผลเพือ่การเปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา ในขณะทีข่า้ราชการอกี
สว่นหน่ึงเขา้ใจวา่เป็นเรือ่งใหม ่ เพราะวา่สิง่ทีท่าํมาแต่เดมิคอืการรายงานตามแบบรายงานผลการ
ปฏบิตังิานรายไตรมาสในระดบัผลผลติ (สงป.301) ต่อคณะรฐัมนตรผีา่นสาํนกังบประมาณตามทีเ่คย
รายงานมาในระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ นอกจากน้ี ยงัมขีา้ราชการจาํนวนหน่ึงจากกระทรวง 
มหาดไทยทีเ่หน็วา่การประเมนิผลในระดบัผลลพัธแ์ละระดบัผลกระทบเป็นวธิกีารวดัผลทีนํ่าเขา้จาก
ต่างประเทศและเป็นการเลยีนแบบต่างประเทศทีไ่มจ่าํเป็น 

 
(2) ความชดัเจนเกี่ยวกบัความเชื่อมโยงของกลยทุธข์องกรมกบัยทุธศาสตรช์าติ และ

ความสมัพนัธก์บัพหภุาคี 
 

ขา้ราชการทีเ่ป็นตวัแทนของสว่นราชการของกระทรวงนํารอ่งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความเชื่อมโยง
ของกลยทุธข์องกรมกบัยทุธศาสตรช์าตทิีแ่ตกต่างกนั กระทรวงอตุสาหกรรมมองภาพความเชื่อมโยงกล
ยทุธข์องกรมไปยงัมลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมภาคอุตสาหกรรมและจาํแนกสว่นแบง่ระหวา่งกรมต่างๆ ได ้
กระทรวงสาธารณสขุมองภาพความเชือ่มโยงกลยทุธข์องกรมไปยงัอตัราการป่วยและการตายของประชากร
และจาํแนกสว่นแบ่งความเกีย่วขอ้งระหวา่งกนัของกรมต่างๆ ได ้ ซึง่สะทอ้น “ยทุธศาสตรก์ระทรวง” ที่
แสดงนโยบายของกระทรวง และสมัพนัธก์บั “เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” ทีแ่สดงผลประโยชน์ที่
กระทรวงมต่ีอสงัคม และสะทอ้น “กลยทุธข์องกรม” ทีแ่สดงแนวทางหรอืมาตรการของกรม และสมัพนัธ์
กบั “เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน” ทีแ่สดงผลประโยชน์ทีก่รมมต่ีอกลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิารโดยตรง
ของกรม การทบทวนตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิความคุม้คา่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสขุ
จงึดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ในกรณกีระทรวงมหาดไทย หลายกรมมปัีญหาความไมช่ดัเจนเกีย่วกบัการเชือ่มโยงระหวา่ง 
“ยทุธศาสตรก์ระทรวง” กบั “เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” และ “กลยทุธข์องกรม” กบั “เป้าหมายการ
ใหบ้รกิารหน่วยงาน” โดยเฉพาะการนําตวัชีว้ดัผลผลติไปเขยีนซํ้าใหก้บัเป้าหมายการใหบ้รกิารของ
หน่วยงาน หรอืนําเป้าหมายการใหบ้รกิารของหน่วยงานไปเขยีนซํ้าใหก้บัเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง 
และขา้ราชการทีเ่ป็นตวัแทนของสว่นราชการของกระทรวงจาํนวนหน่ึงมคีวามเหน็วา่ไมค่วรแกไ้ขเน่ืองจาก
ขอ้ความทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารงบประมาณฉบบัคาดแดงไดผ้า่นความเหน็ชอบของสาํนกังบประมาณแลว้ 
จงึทาํใหก้ารรายงานผลการประเมนิความคุม้คา่จงึนําตวัชีว้ดัผลผลติไปอธบิายผลลพัธแ์ละผลกระทบเป็น
สว่นใหญ่ 
 
 
 
 
 



 

(3) การปันส่วนค่าใช้จ่ายของผลผลิตปันส่วนให้กบัผลผลิตหลกัตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

 
การประเมนิประสทิธผิลแบบประสทิธผิลต่อคา่ใชจ้า่ย (Cost-Effectiveness) ทาํไดย้ากเพราะวา่

ยงัมปัีญหาเรือ่งการประมวลคา่ใชจ้า่ยโดยเฉพาะปัญหาการปันสว่นคา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานจาํนวนหน่ึงที่
มกีรณผีลผลติประเภทปันสว่นทีส่นบัสนุนผลผลติหลกัหลายผลผลติภายในกรม จงึทาํใหไ้มส่ามารถ
ประเมนิประสทิธผิลต่อคา่ใชจ้า่ย (Cost-Effectiveness) ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัทาํตน้ทนุต่อหน่วย
ตามแนวทางของกรมบญัชกีลางทีเ่อือ้ต่อการปันสว่นยงัตอ้งปรบัปรงุอยู ่

 
(4) การปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานด้านการวางแผนและการ

ประเมินผลและการปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศของหน่วยงาน 
 
ขา้ราชการทีเ่ป็นตวัแทนของสว่นราชการของกระทรวงนํารอ่งมคีวามสบัสนระหวา่งการประเมนิ

ความคุม้คา่วา่มคีวามซํ้าซอ้นกบัการประเมนิคุณภาพการบรหิารองคก์ารภาครฐั (PMQA) และการจดัทาํ
คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ (PSA) ทีด่าํเนินการโดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ 
(ก.พ.ร.) ซึง่ต่างกม็ปีระเดน็การประเมนิประสทิธภิาพและการประเมนิประสทิธผิลเชน่กนั ทาํใหเ้ป็นภาระ
แก่หน่วยงานดา้นการวางแผนและการประเมนิผลของกรมในการจดัทาํรายงาน แต่ภาระงานทีก่รมเขา้ใจ
วา่ซํ้าซอ้นน้ีเกดิมาจากการทีก่รมไมไ่ดจ้ดัทาํตวัชีว้ดัทีถู่กตอ้งและนําไปใชใ้นการวดัความคุม้คา่ได ้
โดยเฉพาะกรณดีงัน้ี 

 หลายหน่วยงานไมไ่ดจ้ดัทาํแผนกลยทุธข์องกรมทีเ่ชื่อมโยงไดก้บัแผนยทุธศ์าสตรข์องกระทรวง 
และแผนยทุธศาสตรข์องกระทรวงทีม่บีางยทุธศาสตรท์ีม่ตีวัชีว้ดัไมเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน 
(สาํนกังบประมาณ, 2542 ปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ 2544) และไมม่รีะบบขอ้มลูรองรบั รวมทัง้
แผนกลยทุธข์องกรมทีม่ตีวัชีว้ดัทีแ่สดงผลลพัธไ์มเ่ป็นรปูธรรมชดัเจนและไมม่รีะบบขอ้มลู
รองรบัความกา้วหน้าของผลลพัธแ์ละผลกระทบต่อกระทรวงอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวซึง่เป็น
วฒันธรรมองคก์ารแบบดัง้เดมิของหน่วยงานทีไ่มต่อบสนองระบบงบประมาณแบบมุง่เน้น
ผลงาน 

 หลายหน่วยงานไมไ่ดก้าํหนด “เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน” และแสดง “เป้าหมายการ
ใหบ้รกิารกระทรวง” ตามคาํนิยามทีใ่หไ้วใ้นคูม่อืการปฏบิตักิารจดัทาํคาํของบประมาณ อกี
ทัง้ขาดระบบฐานขอ้มลูทีแ่สดงความกา้วหน้าของ “เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน” และ 
“เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” 

 หลายหน่วยงานดาํเนินการประเมนิคุณภาพการบรหิารองคก์ารภาครฐั (PMQA) โดยกาํหนด
ตวัชีว้ดัผลลพัธท์ีไ่มส่ามารถแสดงผลประโยชน์ทีม่ต่ีอกลุม่เป้าหมายผูร้บับรกิารไดเ้ป็น
รปูธรรมชดัเจน แมว้า่จะเป็นผลประโยชน์เชงิสงัคมในกรณทีีไ่มส่ามารถตคีา่ผลประโยชน์เป็น
ตวัเงนิได ้ อกีทัง้ไมไ่ดแ้สดงความสมัพนัธข์องผลลพัธก์บัผลผลติแต่ละผลผลติได ้ นอกจากน้ี 



 

การประเมนิคณุภาพการบรหิารองคก์ารภาครฐั กไ็มไ่ดก้าํหนดตวัชีว้ดัผลกระทบทีม่ต่ีอ
ยทุธศาสตรก์ระทรวงหรอืเป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวงทีต่อบสนองความสาํเรจ็ของ
ยทุธศาสตรช์าต ิ

 หลายหน่วยงานกาํหนดตวัชีว้ดัประสทิธผิลของกรมในคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของ
หน่วยงาน (PSA) ทีไ่มแ่สดงความครบถว้นของผลลพัธอ์นัเกดิขึน้จากผลผลติ เน่ืองจาก
ไดร้บัการเปิดโอกาสใหแ้สดงเพยีงบางผลลพัธเ์ทา่นัน้ และตวัชีว้ดัผลลพัธน์ัน้กไ็มใ่ชต่วัชีว้ดัที่
ถูกตอ้งเน่ืองจากนําตวัชีว้ดัระดบัผลผลติมาปะปน ยิง่ไปกวา่นัน้ ตวัชีว้ดัประสทิธผิลทีแ่สดง
โดย “รอ้ยละของระดบัความสาํเรจ็” กไ็มใ่ชต่วัชีว้ดัระดบัประสทิธผิล แต่เป็น “รอ้ยละของ
ระดบัความสาํเรจ็ในกระบวนการ” ซึง่เป็นตวัชีว้ดักระบวนการ (Process Indicator) ซึง่เป็น
วฒันธรรมองคก์ารแบบดัง้เดมิของหน่วยงานในระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ทาํให้
ตวัชีว้ดัทีป่รากฏในคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานไมส่ามารถคดัเลอืกใหนํ้ามาใช้
ประโยชน์ในการประเมนิความคุม้คา่ทีว่ดัผลตอบแทนทางสงัคม และ/หรอื ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกจิได ้

 จากปรากฏการณ์ 4 ขอ้ขา้งตน้ กรมจงึตอ้งทบทวนใหนํ้าเอา “เป้าหมายการใหบ้รกิาร
หน่วยงาน” และ “เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง” ทีถู่กตอ้งตามคาํนิยามตามคูม่อืปฏบิตัิ
ในการจดัทาํคาํของบประมาณไปใชใ้นการจดัทาํคาํของบประมาณ การประเมนิความคุม้คา่ 
และการประเมนิคุณภาพการบรหิารองคก์ารภาครฐั รวมทัง้การจดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของหน่วยงาน ใหเ้ป็นระบบเดยีวกนัและป้องกนัความสบัสนทีเ่กดิจากการกระทาํ
ของกรมเอง พรอ้มทัง้จดัทาํระบบฐานขอ้มลูใหร้องรบัตวัชีว้ดัทีป่รบัใหมใ่หถู้กตอ้ง เพือ่ให้
สามารถนําไปจดัทาํรายงานต่างๆ ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 

 

อยา่งไรกต็าม กรมจะลดภาระในการจดัทาํรายงานไดม้ากหากกรมจดัระบบการจดัทาํรายงาน
โดยเฉพาะใหผู้บ้รหิารดา้นการจดัทาํยทุธศาสตร ์ดา้นการประเมนิผล ดา้นการจดัทาํงบประมาณ ดา้นการ
จดัทาํระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ และหวัหน้าหน่วยปฏบิตัทิีร่บัผดิชอบผลผลติเขา้รว่มเป็น
คณะทาํงาน (แบบ Ad hoc Committee) อยา่งจรงิจงั และปรบัวฒันธรรมของขา้ราชการใหท้าํงานแบบ
สง่เสรมิซึง่กนัและกนัอยา่งจรงิใจโดยการนําของผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานทีม่ภีาวะผูนํ้าอยา่งแทจ้รงิ  
 

(5) ภาวะผ ูน้ําในการพฒันาหน่วยงานในอนาคต 
 

ขา้ราชการทีเ่ป็นตวัแทนของสว่นราชการของกระทรวงนํารอ่งจาํนวนหน่ึงตัง้ขอ้สงสยัวา่เหตุใด
การประเมนิความคุม้คา่จงึตอ้งการขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งน้อย 1 ปี หรอืเหตุใดการ
ประเมนิความคุม้คา่จงึตอ้งประเมนิผลกระทบและประเมนิประสทิธผิลนอกเหนือไปจากการประเมนิ
ประสทิธภิาพ เพราะวา่ผลลพัธม์กัจะไมส่ามารถวดัไดใ้นปีงบประมาณเดยีวกนักบัผลผลติ แต่ตอ้งทอด
เวลาต่อไปอกีประมาณ 1 ปี และผลกระทบอาจจะตอ้งรอไปอกี 2-3 ปี สิง่น้ีเป็นความจรงิทีป่รากฏอยูต่าม
หลกัการประเมนิผลในระดบัต่างๆ แต่ความจรงิน้ีเองเป็นเรือ่งทีช่ว่ยคน้หาความแตกต่างของประสทิธผิลและ



 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากผลผลติในปีทีผ่า่นมา 1 ถงึ 4 หรอื 5 ปี ตามแผนยทุธศาสตรข์องกระทรวงและ
แผนกลยทุธข์องหน่วยงานซึง่เป็นแผนระยะยาว (ไมใ่ชแ่ผนปฏบิตักิารประจาํปี) วา่ประสทิธผิลและ
ผลกระทบนัน้เกดิมาจากความมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดของแต่ละผลผลติ ถา้ยกเลกิไดเ้พราะไม่
คุม้คา่ในระดบัผลผลติและผลกระทบกค็วรจะทาํ แต่หากยกเลกิไมไ่ดก้ต็อ้งหาทางปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ของผลผลติจากการวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งภายในหรอืทีเ่รยีกวา่ปัจจยัเสีย่งในกระบวนการบรหิารคุณภาพ
ขององคก์าร ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารในระดบัปฏบิตักิารของหน่วยงาน และปรบัปรงุ
ประสทิธผิลของผลลพัธจ์ากการวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งจากภายนอกหรอืทีเ่รยีกวา่ปัจจยัเสีย่งเชงิยุทธศาสตร ์
ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารในระดบันโยบายของหน่วยงาน อยา่งไรกต็าม บางหน่วยงาน
ทีข่า้ราชการทีเ่ป็นตวัแทนของสว่นราชการไดท้บทวนตวัชีว้ดัผลลพัธใ์หส้ามารถวดัประสทิธผิลได ้ แต่
ภายหลงัทีก่ลบัไปปรกึษาผูบ้รหิารของหน่วยงานและพจิารณาฐานขอ้มลูแลว้ ไดเ้ปลีย่นตวัชีว้ดัผลลพัธน์ัน้
มาใชต้วัชีว้ดัผลผลติแทน ซึง่ทาํใหไ้มส่ามารถประเมนิประสทิธผิลไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ดงันัน้ รายงานทีป่รากฏในปัจจุบนัของบางหน่วยงานจะมกีรณทีีห่ลกีเลีย่งการแปลงผลตอบแทน
ใหเ้ป็นมลูคา่ทางการเงนิทัง้ทีเ่ป็นกรณทีีค่วรดาํเนินการได ้ และจากการทีห่น่วยงานไมนํ่าเป้าหมายการให ้
บรกิารของหน่วยงานไปเชือ่มโยงกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวงทีก่าํหนดมลูคา่ทางการเงนิไว ้
กจ็ะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจไดว้า่เป้าหมายการใหบ้รกิารของหน่วยงานไมไ่ดเ้ชื่อมโยงกบัเป้าหมายการให ้
บรกิารของกระทรวง กระนัน้กต็าม กไ็มไ่ดห้มายความวา่ทุกหน่วยงานจะตอ้งพยายามตคีา่ผลตอบแทน
ใหเ้ป็นมลูคา่ทางการเงนิใหไ้ดใ้นทุกกรณ ี (เชน่ เป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวงเกีย่วขอ้งกบัความมัน่คง
ภายในซึง่ไมส่ามารถแปลงเป็นมลูคา่ทางการเงนิได ้ หน่วยงานกไ็มต่อ้งแปลงเป้าหมายการใหบ้รกิารของ
หน่วยงานเป็นมลูคา่ทางการเงนิ) 
 
2. ข้อค้นพบในการดาํเนินการประเมินความค ุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจของรฐัของ

กระทรวงมหาดไทย 
 

ผลการประเมนิความคุม้ค่าของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวมสามารถสะทอ้นความคุม้ค่าใน
ระดบัผลกระทบและผลลพัธข์องกระทรวงไดใ้นบางประเดน็เทา่นัน้ เน่ืองจากการกาํหนดเป้าหมายการ
ใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงานเป็นนามธรรมและสงูกวา่ระดบักระทรวง รวมทัง้มี
การนําตวัชีว้ดัระดบัผลผลติไปใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลกระทบและตวัชีว้ดัผลลพัธ ์ดงัน้ี 

 
หน่วยงาน ยทุธศาสตร  ์ กลยทุธ  ์ ผลกระทบ ผลลพัธ  ์

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ไมต่อบ ไมต่อบ ผลผลติ ผลผลติ 
กรมการปกครอง ไมต่อบ ไมต่อบ ผลผลติ ผลผลติ 
กรมการพฒันาชุมชน ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง 
กรมทีด่นิ ไมต่อบ ไมต่อบ ผลผลติ ผลผลติ 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไมต่อบ ไมต่อบ ไมต่อบ ผลผลติ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ไมต่อบ ไมต่อบ ไมต่อบ ผลผลติ 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไมต่อบ ไมต่อบ ไมต่อบ ไมต่อบ 

 



 

คาํอธิบาย: 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิาร

หน่วยงานเป็นนามธรรมและสงูกวา่ระดบักระทรวง (ความมัน่คงของรฐั) รวมทัง้ขาดตวัชีว้ดัทีเ่ป็น
รปูธรรม (ธรรมาภบิาล ระบบบรหิารราชการมปีระสทิธภิาพมากขึน้) และนําตวัชีว้ดัระดบัผลผลติไป
ใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลกระทบและตวัชีว้ดัผลลพัธ ์

2. กรมการปกครอง - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงานเป็น
นามธรรมและสงูกวา่ระดบักระทรวง (ความมัน่คงของรฐั ขจดัความยากจน) รวมทัง้ขาดตวัชีว้ดัที่
เป็นรปูธรรม  ตวัชีว้ดัการขจดัความยากจนใชเ้รือ่งการจดทะเบยีนคนจน และไมเ่หน็ความสาํคญั
ของการวดัในระบบขอ้มลูระยะยาว เชน่ ขอ้มลู จปฐ.หรอื กชช.2ค และนําตวัชีว้ดัระดบัผลผลติไปใช้
เป็นตวัชีว้ดัผลกระทบและตวัชีว้ดัผลลพัธ ์

3. กรมทีด่นิ - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงานเป็นนามธรรม 
(แกไ้ขปัญหาทีด่นิทาํกนิของประชาชนทีย่ากจน เสรมิสรา้งความมัน่คงในชวีติและสงัคม) และนํา
ตวัชีว้ดัระดบัผลผลติไปใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลกระทบและตวัชีว้ดัผลลพัธ ์

4. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิาร
หน่วยงานเป็นนามธรรม (ประชาชนมคีวามปลอดภยัจากการเกดิสาธารณภยั) และนําตวัชีว้ดัระดบั
ผลผลติไปใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลลพัธ ์

5. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
เป็นนามธรรม (สภาวะแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีความคุม้ครองในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้) และนําตวัชีว้ดัระดบัผลผลติไปใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลลพัธ ์

6. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
เป็นนามธรรม (อปท. ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชนอยา่งมคีุณภาพประสทิธภิาพอยา่งทัว่ถงึ) 

 ตวัอย่างการประเมินความค ุ้มค่าระดบัผลผลิต 

เมือ่พจิารณาจากความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลู พบวา่ กรมการพฒันาชุมชนมขีอ้มลูทีค่รบถว้น
สมบรูณ์และถกูตอ้ง ดงันัน้ จงึใชเ้ป็นตวัอยา่งในการประเมนิความคุม้คา่ระดบัผลผลติ โดยเลอืกผลผลติ 
“กลุ่มและครวัเรอืนยากจนทีไ่ดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัรายได”้ เป็นตวัอยา่ง 
ซึง่ผลผลติน้ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของกรมในดา้นครวัเรอืนยากจนไดร้บัการพฒันาเพือ่
ยกระดบัรายได ้ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวงในดา้นชุมชนสามารถจดัการและ
แกไ้ขปัญหาความยากจน 

กรมการพฒันาชุมชน ไดก้าํหนดประเดน็การประเมนิและตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล ของผลผลติ “กลุ่มและครวัเรอืนยากจนทีไ่ดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่
ยกระดบัรายได”้ ไวด้งัน้ี 

 
 



 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 
- ตน้ทุนต่อหน่วย - ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 1,026,867,000.08 บาท

คาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยจากตวัชีว้ดัจาํนวนครวัเรอืนที่
ไดร้บัการยกระดบัรายได ้300,000 ครวัเรอืน ไดต้น้ทุน
ต่อหน่วย 3,422.89 บาทต่อครวัเรอืน  

- ใชจ้า่ยงบประมาณ 1,012,973,644.32 
- ตน้ทุนใชจ้รงิ 3,376.57 บาท 

- ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเทยีบกบัแผน 1.จาํนวนครวัเรอืนยากจนทีไ่ดร้บัการพฒันาเพื่อยกระดบั
รายได ้ 
- เป้าหมาย 300,000 ครวัเรอืน         
- ผลการดาํเนินงาน 300,000 ครวัเรอืน                      

 2.จาํนวนกลุม่เศรษฐกจิชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาทกัษะดา้น
ธุรกจิ  
ปี 2549 มเีป้าหมายการดาํเนินงาน 3,750 กลุ่ม มผีลการ
ดาํเนินงาน 3,750 กลุม่ คดิเป็นรอ้ยละ 100  
ปี 2550 มเีป้าหมายการดาํเนินงาน 7,500 กลุ่ม มผีลการ
ดาํเนินงาน 7,500 กลุม่ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ผลผลติ 
ดงันัน้ผลการดาํเนินงานปี 2550 คดิเป็นรอ้ยละ 200 เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานในปี 2549 

 3.จาํนวนกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติทีไ่ดร้บัการพฒันาเพื่อ
ยกระดบัการพฒันา  
- เป้าหมาย 3,000 กลุม่ 
- ผลการดาํเนินงาน 3,010 กลุม่ 

ประสิทธิผล รายงานผล 
- ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ
ผลประโยชน์จากการใชบ้รกิาร 

ระดบัความพงึพอใจของครวัเรอืนยากจนทีม่ต่ีอการไดร้บั
การยกระดบัรายได ้
- เป้าหมาย ระดบั 4 จาก 5 
- ผลการดาํเนินงาน ระดบั 4.11 จาก 5 

 
ผลการประเมนิ สรปุไดว้า่ 
มิติประสิทธิภาพ การดาํเนินงานเพือ่ใหไ้ด ้ผลผลติ “กลุ่มและครวัเรอืนยากจนทีไ่ดร้บัการพฒันา

องคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัรายได”้ มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมคีา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการ (ตน้ทุนต่อหน่วย) ทีเ่กดิขึน้จรงิ (3,376.57 บาท/ครวัเรอืน) ตํ่ากวา่คา่ใชจ้า่ยประมาณการ 
(3,422.89 บาท/ครวัเรอืน) ขณะทีก่รมสามารถบรรลุผลผลติไดต้ามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ ทัง้ในดา้น
จาํนวนครวัเรอืนยากจนทีไ่ดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบัรายได ้ (บรรลุผลรอ้ยละ 100) จาํนวนกลุ่ม
เศรษฐกจิชุมชนทีไ่ดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นธุรกจิ (บรรลุผลรอ้ยละ 100) และจาํนวนกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่
การผลติทีไ่ดร้บัการพฒันาเพือ่ยกระดบัการพฒันา (บรรลุผลสงูกวา่แผนรอ้ยละ 0.33) 



 

มิติประสิทธิผล พจิารณาจากระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอผลประโยชน์จากการใช้
บรกิาร พบวา่ผูร้บับรกิาร (ครวัเรอืนยากจน) มคีวามพงึพอใจต่อผลประโยชน์จากการใชบ้รกิารสงูกวา่
เป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ (เป้าหมายความพงึพอใจระดบั 4 จากทัง้หมด 5 ผลการดาํเนินงานผูร้บับรกิารพงึ
พอใจ ในระดบั 4.11) 

ดงันัน้ กล่าวไดว้า่การปฏบิตัภิารกจิของกรมการพฒันาชุมชนเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติ “กลุ่มและครวัเรอืน
ยากจนทีไ่ดร้บัการพฒันาองคค์วามรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัรายได”้ มคีวามคุม้คา่ เพราะสามารถ
บรรลุผลผลติตามเป้าหมาย ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ ในขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยทีต่ํ่ากวา่เป้าหมายทีไ่ด้
กาํหนดไว ้
 
3. ข้อค้นพบในการดาํเนินการประเมินความค ุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจของรฐัของ

กระทรวงอตุสาหกรรม 
 

ผลการประเมนิความคุม้คา่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในภาพรวมในระดบัผลกระทบและผลลพัธ์
ของกระทรวงไดใ้นบางประเดน็เทา่นัน้ ทัง้น้ีการทีต่วัชีว้ดัสว่นใหญ่ทีย่งัไมย่งัสามารถสะทอ้นความคุม้คา่ได้
เน่ืองจากหน่วยงานไมไ่ดม้กีารรายงานขอ้มลูใหก้บัทมีทีป่รกึษาฯ จงึทาํใหข้อ้มลูยงัขาดความสมบรูณ์ และ
ตวัชีว้ดับางตวัเป็นตวัชีว้ดัทีก่าํหนดขึน้มาใหม ่อยา่งไรกต็ามกระทรวงจดัทาํตวัชีว้ดัเป้าหมายการใหบ้รกิาร
กระทรวงไวช้ดัเจนแลว้  

ขอ้มลูไมค่รบถว้นคะ่ 
 ตวัอย่างการประเมินความค ุ้มค่าระดบัผลผลิต 

เมือ่พจิารณาจากความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลู พบวา่ สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาล
ทรายมขีอ้มลูทีค่รบถว้นสมบรูณ์และถูกตอ้ง ดงันัน้ จงึใชเ้ป็นตวัอยา่งในการประเมนิความคุม้คา่ระดบั
ผลผลติ โดยเลอืกผลผลติ “การกาํกบัดแูลอุตสาหกรรมออ้ยและน้ําตาลทราย” เป็นตวัอยา่ง ซึง่ผลผลติน้ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของกรมในดา้นชาวไรอ่อ้ย 60,000 ราย โรงงานน้ําตาล 45 โรง และ
ผูส้ง่ออกน้ําตาล 6 รายของไทยปฏบิตัติามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของ
กระทรวงในดา้นในฤดกูารผลติปี 49/50 ชาวไรอ่อ้ย 60,000 ราย และโรงงานน้ําตาล 45 โรง ไดร้บั
ผลตอบแทนตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดและผูบ้รโิภคภายในประเทศมน้ํีาตาล เพยีงพอต่อการบรโิภค 

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทรายไดก้ําหนดประเดน็การประเมนิและตวัชีว้ดัเพือ่
ประเมนิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ของผลผลติ “การกาํกบัดแูลอุตสาหกรรมออ้ยและน้ําตาลทราย” 
ไวด้งัน้ี 
 
 
 



 

 
ประสิทธิภาพ รายงานผล 

 ตน้ทุนต่อหน่วย  
 สดัสว่นผลผลติต่อทรพัยากร  
 สดัสว่นเวลาทีใ่ชจ้รงิต่อการใหบ้รกิาร

เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาทีก่าํหนด 
 

� สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อคา่ใชจ้า่ยตามแผน - ปี 2550 รอ้ยละของสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิ / คา่ใชจ้า่ยตามแผน 
197,617,833 บาท /  266,232,680 บาทX 100 = 74% 

- ปี 2549 รอ้ยละของสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิ / คา่ใชจ้า่ยตามแผน 
245,712,970บาท / 253,228,084 บาท X 100 = 97% 

- ปีงบประมาณ 2550 มสีดัสว่นค่าใชจ้า่ยจรงิต่อคา่ใชจ้า่ยตาม
แผน น้อยกวา่ปี 2549 รอ้ยละ 23 

� คุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนดตามคูม่อื
การประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

- มาตรฐานน้ําตาลทราย ทีโ่รงงานทุกโรงตอ้งผลติใหไ้ด ้

� ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเปรยีบเทยีบกบั
แผน 

- ปี 2550 กาํหนดจาํนวนมาตรการ/แนวทางทีผ่า่นความเหน็ชอบ 
12 เรือ่ง ทาํไดจ้รงิ 15 เรือ่ง คดิเป็น 125 % 

- ปี 2549 กาํหนดจาํนวนมาตรการ/แนวทาง 12 เรือ่งทาํไดจ้รงิ 
14 เรือ่ง คดิเป็น 116% 

- ปี 2550 มปีรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิเทยีบกบัแผนสงูกวา่ปี 
2549 รอ้ยละ 9 

 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อ
กระบวนการใหบ้รกิาร 

 

ประสิทธิผล รายงานผล 
� Benefit - Cost Ratio  
 Cost - Effectiveness   
� ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 
- ปี 2549 และปี 2550 กาํหนดเป้าหมายทีจ่ะกาํกบัดแูลใหช้าวไร่
ออ้ยและโรงงานน้ําตาลปฏบิตัติามกฎหมาย รอ้ยละ 80 ผลการ
ดาํเนินงานชาวไรอ่อ้ยและโรงงานปฏบิตัติามกฎหมาย รอ้ยละ 
100 

 ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ต่ีอ
ผลประโยชน์จากการใชบ้รกิาร 

  

ผลการประเมนิ สรปุไดว้า่ 

มิติประสิทธิภาพ การดาํเนินงานเพือ่ใหไ้ด ้ ผลผลติ “การกาํกบัดแูลอุตสาหกรรมออ้ยและน้ําตาล
ทราย” มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ (สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อคา่ใชจ้า่ยตามแผน) 
ทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2550 (197,617,833 บาท) ตํ่ากวา่คา่ใชจ้า่ยตามแผน (266,232,680 บาท) ขณะทีก่รม
สามารถบรรลุผลผลติไดต้ามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ ทัง้ในดา้นคุณภาพตามมาตรฐานน้ําตาลทรายทีโ่รงงาน



 

ทุกโรงตอ้งผลติใหไ้ด ้ และการกาํหนดจาํนวนมาตรการ/แนวทางทีผ่า่นความเหน็ชอบ (บรรลุผลรอ้ยละ 
125) 

มิติประสิทธิผล พจิารณาจาก เป้าหมายการดาํเนินงานใน ปี 2549 และปี 2550 ทีจ่ะกาํกบัดแูลใหช้าวไร่
ออ้ยและโรงงานน้ําตาลปฏบิตัติามกฎหมาย รอ้ยละ 80 ผลการดาํเนินงานชาวไรอ่อ้ยและโรงงานปฏบิตัติามกฎหมาย 
รอ้ยละ 100 สงูกวา่ 

ดงันัน้ กล่าวไดว้า่การปฏบิตัภิารกจิของสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทรายเพือ่ใหไ้ด้
ผลผลติ “การกาํกบัดแูลอุตสาหกรรมออ้ยและน้ําตาลทราย” มคีวามคุม้คา่ เพราะสามารถบรรลุผลผลติสงู
กวา่เป้าหมาย ในขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยทีต่ํ่ากวา่เป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้
 
4. ข้อค้นพบในการดาํเนินการประเมินความค ุ้มค่าการปฏิบตัิภารกิจของรฐัของ

กระทรวงสาธารณสขุ 
 

ผลการประเมนิความคุม้คา่ของกระทรวงสาธารณสขุในภาพรวมในระดบัผลกระทบและผลลพัธ์
ของกระทรวงไดใ้นบางประเดน็เทา่นัน้ ทัง้น้ีการทีต่วัชีว้ดัสว่นใหญ่ทีย่งัไมย่งัสามารถสะทอ้นความคุม้คา่ได้
เน่ืองจากเป็นตวัชีว้ดัทีห่น่วยงานรว่มกนักาํหนดขึน้มาใหม ่ (แต่เดมิไมม่)ี และบางสว่นไมไ่ดม้กีารรายงาน
ขอ้มลูใหก้บัทมีทีป่รกึษาฯ จงึทาํใหข้อ้มลูยงัขาดความสมบรูณ์  อยา่งไรกต็ามหน่วยงานสว่นใหญ่ภายใน
กระทรวงจดัทาํตวัชีว้ดัเป้าหมายการใหบ้รกิารไวช้ดัเจนแลว้ ดงัน้ี 

 
หน่วยงาน ยทุธศาสตร  ์ กลยทุธ  ์ ผลกระทบ ผลลพัธ  ์

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง 
กรมการแพทย ์ ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง 
กรมควบคุมโรค ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ไมต่อบ ไมต่อบ 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยฯ ไมต่อบ ไมต่อบ ไมต่อบ ไมต่อบ 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ไมต่อบ ไมต่อบ 
กรมสขุภาพจติ ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง 
กรมอนามยั ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง ตอบถกูตอ้ง 
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ไมต่อบ ไมต่อบ ผลผลติ ผลผลติ 

 

คาํอธิบาย: 

1. กรมควบคุมโรค - ตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิผลมรีะดบัผลผลติ แต่ไมไ่ดร้วบรวมขอ้มลูระดบัผลลพัธ ์
และระดบัผลกระทบ 



 

2. กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยฯ - เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิาร
หน่วยงานเป็นระดบัผลผลติ และขาดระบบขอ้มลูผลกระทบและผลลพัธ ์

3. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ - ตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิผลมรีะดบัผลผลติ แต่ไมไ่ดร้วบรวมขอ้มลู
ระดบัผลลพัธ ์และระดบัผลกระทบ 

4. กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ - ตวัชีว้ดัเพือ่การประเมนิผลมรีะดบัผลผลติ แต่ไมไ่ดร้วบรวมขอ้มลู
ระดบัผลลพัธ ์และระดบัผลกระทบ และนําตวัชีว้ดัระดบัผลผลติไปใชเ้ป็นตวัชีว้ดัผลกระทบและตวัชีว้ดั
ผลลพัธ ์

 
 ตวัอย่างการประเมินความค ุ้มค่าระดบัผลผลิต 
 
 เมือ่พจิารณาจากความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลู พบวา่ กรมสขุภาพจติมขีอ้มลูทีค่รบถว้น
สมบรูณ์และถกูตอ้ง ดงันัน้ จงึใชเ้ป็นตวัอยา่งในการประเมนิความคุม้คา่ระดบัผลผลติ โดยเลอืกผลผลติ 
“องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติไดร้บัการวจิยั พฒันา ถ่ายทอด และประยกุตใ์ชสู้เ่ครอืขา่ย
ประชาชน” เป็นตวัอยา่ง ซึง่ผลผลติน้ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของกรมในดา้นประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถจดัการกบัความเครยีดของตนเองและครอบครวัอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวงในดา้นประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามสขุตามเกณฑด์ชันีความสขุ
คนไทย 
 กรมสขุภาพจติไดก้าํหนดประเดน็การประเมนิและตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล ของผลผลติ “องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติไดร้บัการวจิยั พฒันา ถ่ายทอด และ
ประยกุตใ์ชสู้เ่ครอืขา่ยประชาชน” ไวด้งัน้ี 
 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
[�]  ตน้ทุนต่อหน่วยขององค์
ความรู/้เทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติที่
พฒันาได ้
  

 ปี 2549 : ตน้ทุนรวม  425,702,800 บาท 
 องคค์วามรูฯ้  8 เรือ่ง 
 ตน้ทุนต่อหน่วย 53,212,850 บาท   
 ปี 2550 :  ตน้ทุนรวม 385,809,200 บาท 
 องคค์วามรูฯ้  10 เรือ่ง 
 ตน้ทุนต่อหน่วย 38,580,920 บาท 

[  ]  สดัสว่นผลผลติต่อทรพัยากร   
[�]  สดัสว่นเวลาทีใ่ชจ้รงิในการ
ใหบ้รกิารเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลา
ทีก่าํหนด 

 ปี 2549 : สงูกวา่เป้าหมาย คอื รอ้ยละ 93.99 (เป้าหมายรอ้ยละ 80)  
 ปี 2550 : ตํ่ากวา่เป้าหมาย คอื รอ้ยละ 54.83 (เป้าหมาย รอ้ยละ 80)  
เน่ืองจากมกีารจดัสรรงบประมาณ 2 ครัง้ ทาํใหก้ารวางแผนในการ
ทาํงาน คลาดเคลื่อนไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่าํหนดไว ้

 
 



 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
[�]  สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อ
คา่ใชจ้า่ยตามแผน 
  
  
  

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจรงิต่อคา่ใชจ้า่ยตามแผน  
 ปี 2549 : 376,275,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 88.39 ของแผน 
 ปี 2550 : 378,474,781 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 98.10 ของแผน 
 (ผลการใชจ้า่ยจรงิทีต่ํ่ากวา่แผน เน่ืองจากกรมสขุภาพจติสามารถ
ดาํเนินงานสาํเรจ็ตามเป้าหมาย โดยใชง้บประมาณน้อยกวา่ทีไ่ดร้บั
การจดัสรร จงึโอนงบประมาณทีเ่หลอืไปใชเ้พิม่ประสทิธภิาพใน
ผลผลติอื่น หรอืกรณสีถานการณ์ฉุกเฉิน ทีไ่มม่งีบประมาณรองรบั) 

[�]  คุณภาพตามมาตรฐานที่
กาํหนดตามคูม่อืการประกนั
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ 

 ปี 2549 : เริม่เตรยีมการพฒันา 
 ปี 2550 : กรมสขุภาพจติมกีารพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานวจิยั
และพฒันาองคค์วามรู ้  

[�] ปรมิาณผลผลติทีท่าํไดจ้รงิ
เปรยีบเทยีบกบัแผน 
  

มกีารวจิยั และพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติ ดงัน้ี 
 ปี 2549 : จาํนวน 8 เรือ่ง (เป้าหมาย 8 เรือ่ง) 
 ปี 2550 : จาํนวน 10 เรือ่ง (เป้าหมาย 10 เรือ่ง) 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
[�] ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ต่อกระบวนการใหบ้รกิาร 
  
  

 ปี 2549 : กลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจในรปูแบบและชอ่งทางการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติ 
 รอ้ยละ 88.01  จากเป้าหมาย รอ้ยละ 80 
 ปี 2550 : กลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจในรปูแบบและชอ่งทางการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติ 
 รอ้ยละ 90  จากเป้าหมาย รอ้ยละ 70 

ประสิทธิผล (outcome) รายงานผล 
[  ] Benefit – Cost Ratio    
[  ] Cost – Effectiveness    
[�] ระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุ
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
  
  
  
  
  

 - จากการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติสู่
เครอืขา่ยและประชาชน สง่ผลใหป้ระชาชนสามารถจดัการกบัความเครยีด 
ของตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ปี 2549 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถจดัการกบัความเครยีด
ของตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสม รอ้ยละ 95.2 
ปี 2550 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถจดัการกบัความเครยีดของ
ตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสม รอ้ยละ 95.5 

 
 



 

ประสิทธิผล (outcome) รายงานผล 
  - องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีพ่ฒันาและถ่ายทอดไดถู้ก

นําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานสขุภาพจติ 
 ปี 2549 : รอ้ยละ 100 จากเป้าหมายรอ้ยละ 80 
 ปี 2550 : รอ้ยละ 79  จากเป้าหมายรอ้ยละ 80 

[  ] ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ี
ต่อผลประโยชน์จากการใชบ้รกิาร  

  
  

 
ผลการประเมนิ สรปุไดว้า่ 
มิติประสิทธิภาพ การดาํเนินงานเพือ่ใหไ้ด ้ผลผลติ “องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติไดร้บัการ
วจิยั พฒันา ถ่ายทอด และประยกุตใ์ชสู้เ่ครอืขา่ยประชาชน” มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมคีา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการ (ตน้ทุนต่อหน่วย) ทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2550 (385,809,200 บาท) ตํ่ากวา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ
ในปี 2549 (425,702,800 บาท) ขณะทีก่รมสามารถบรรลุผลผลติไดต้ามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ทัง้ในดา้น
การวจิยั และพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติ (บรรลุผลรอ้ยละ 100) คุณภาพตามมาตรฐาน
การปฏบิตังิานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้ และกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจในรปูแบบและชอ่งทางการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติสงูกวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ (บรรลุผลสงูกวา่แผนรอ้ยละ 
20) 
 
มิติประสิทธิผล พจิารณาจากระดบัความสาํเรจ็ในการบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย พบวา่ในปี 2550 
การพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยดีา้นสขุภาพจติสูเ่ครอืขา่ยและประชาชน สง่ผลให้
ประชาชนสามารถจดัการกบัความเครยีดของตนเอง และครอบครวัไดอ้ยา่งเหมาะสมรอ้ยละ 95.5 
(บรรลุผลสงูกวา่ปี 2549 รอ้ยละ 0.3) และองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีพ่ฒันาและถ่ายทอดไดถู้กนําไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันางานสขุภาพจติใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้(บรรลุผลตํ่ากวา่แผนรอ้ยละ 1.0) 
ดงันัน้ กล่าวไดว้า่การปฏบิตัภิารกจิของกรมสขุภาพจติเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติ “องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้น
สขุภาพจติไดร้บัการวจิยั พฒันา ถ่ายทอด และประยกุตใ์ชสู้เ่ครอืขา่ยประชาชน” มคีวามคุม้คา่ เพราะ
สามารถบรรลุผลผลติและผลลพัธต์ามเป้าหมาย ม ี Benefit - Cost Ratio มากกวา่ปี 2549 ในขณะทีม่ี
คา่ใชจ้า่ยทีต่ํ่ากวา่เป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้
 
5. ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงและกรมในการประเมินความค ุ้มค่าในการปฏิบตัิภารกิจ

ภาครฐั 
ด้านยทุธศาสตร ์เป้าหมาย และตวัช้ีวดั 
1. กระทรวงและกรมควรจดัทาํโครงสรา้งความเชื่อมโยงยทุธศาสตรช์าตใิหช้ดัเจน 
2. กระทรวงและกรมควรกําหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวงและเป้าหมายการใหบ้รกิาร

หน่วยงานใหช้ดัเจน 



 

3. กระทรวงและกรมควรกาํหนดตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของแผนยทุธศาสตรก์ระทรวงและแผน
กลยทุธข์องกรมและกาํหนดคา่เป้าหมายทีม่คีวามสมบรูณ์ของขอ้มลู 

ด้านระบบฐานข้อมลู 
4. กระทรวงและกรมควรจดัระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงาน โดยเฉพาะการเปรยีบเทยีบ

ขอ้มลู 2 - 3 ปี ยอ้นหลงั 
5. กระทรวงและกรมควรจดัระบบการเกบ็ขอ้มลูทีห่น่วยปฏบิตัเิพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของ

ผลผลติ 
6. กระทรวงและกรมควรจดัระบบการรวบรวมขอ้มลูทีศ่นูยข์อ้มลูกลางของหน่วยงานเพือ่

ประเมนิประสทิธภิาพของผลผลติ 
ด้านการประเมินผลและการจดัสรรงบประมาณ 
7. กระทรวงและกรมควรกาํหนดใหห้น่วยประเมนิผลกลางของหน่วยงาน (เชน่ สาํนกั/กอง/

ฝ่ายทีร่บัผดิชอบดา้นการประเมนิผล) ดาํเนินการประเมนิประสทิธผิลต่อเป้าหมายการ
ใหบ้รกิารหน่วยงาน 

8. กระทรวงและกรมควรเกลีย่งบประมาณของหน่วยงานใหแ้ก่กจิกรรมการประเมนิความ
คุม้คา่การปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงาน 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตคิวรประสานงานไปยงัสาํนกั
งบประมาณใหห้น่วยงานปฏบิตัติามคูม่อืปฏบิตั ิ “การจดัทาํคาํของบประมาณรายจา่ยประจาํปี” โดยเฉพาะ
การกาํหนด “เป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวง” และ “เป้าหมายการใหบ้รกิารของหน่วยงาน” ตาม
นิยามศพัทข์องสาํนกังบประมาณอยา่งเครง่ครดัเพือ่เอือ้ต่อการประเมนิความคุม้คา่ ทัง้ตวัชีว้ดัประสทิธผิล 
ตวัชีว้ดัผลกระทบ รวมทัง้ตวัชีว้ดั Cost - Effectiveness ได ้

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



 

ภาคผนวก ก 
 

ประเภทของยุทธศาสตร์ชาตติามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
  

การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของภาครัฐจะตอ้งมีความเช่ือมโยงระหวา่งยทุธศาสตร์
ชาติลงมายงัยทุธศาสตร์กระทรวง กลยทุธ์ของหน่วยงานระดบักรม ผลผลิตของกรม จนถึงกิจกรรมนาํส่ง
ผลผลิตและค่าใชจ่้ายทางตรงและทางออ้มของแต่ละผลผลิต โดยท่ียทุธศาสตร์ชาตินั้นตอ้งอา้งอิงถึง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ดงันั้น ผลผลิตของกรมจะตอ้งแสดงความสมัพนัธ์ใหไ้ดว้า่
เช่ือมโยงกบัแนวนโยบายใด และมีตวัช้ีวดัท่ีเช่ือมโยงผา่นผลลพัธ์ และเป้าหมายการใหบ้ริการของกระทรวง
ไปยงัยทุธศาสตร์ชาติไดอ้ยา่งไร 
 
1. แนวนโยบายด้านความมัน่คงของรัฐ 

 พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้ง เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ รวมทั้งการป้องกนัประเทศ 

2. แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 จดัระบบการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 พฒันาการเมือง 

3. แนวนโยบายด้านศาสนา 
 ส่งเสริมความสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา 
 ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมของศาสนามาใช ้

4. แนวนโยบายด้านสังคม 
 คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาปฐมวยั 
 ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
 เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน 
 สงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและผูอ้ยูใ่นสภาวะ

ยากลาํบาก 
5. แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข  

 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนันาํไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยนื
ของประชาชน 



 

 จดัและส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมใหเ้อกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข 

6. แนวนโยบายด้านการศึกษา 
 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทาง

ศาสนา และเอกชนจดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
 เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ 

7. แนวนโยบายด้านวฒันธรรม 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสาํนึก และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8. แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

 ดูแลใหมี้การปฏิบติัและบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และทัว่ถึง 
 ส่งเสริมการใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 ใหป้ระชาชนและองคก์รวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรม และการช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย 
 คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพ้น้จากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐและโดย

บุคคลอ่ืน 
 จดัใหมี้กฎหมายเพื่อจดัตั้งองคก์รเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดาํเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและ

พฒันากฎหมายของประเทศ 
 ปรับปรุงกฎหมายใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก

กฎหมายนั้น 
9. แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 

 ส่งเสริมสมัพนัธไมตรีและความร่วมมือกบันานาประเทศ และพึงถือหลกัในการปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เสมอภาค 

 ปฏิบติัตามสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพนัธกรณีท่ีไดก้ระทาํ
ไวก้บันานาประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศรัฐ 

 ส่งเสริมการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวกบันานาประเทศ 



 

 ใหค้วามคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ 
10 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบัการประกอบกิจการ 
 ควบคุมใหมี้การรักษาวินยัการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ 
 ปรับปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษีอากรใหมี้ความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
 จดัใหมี้การออมเพ่ือการดาํรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งทัว่ถึง 
 กาํกบัใหก้ารประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนไม่วา่

โดยทางตรงหรือทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ดาํเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม คุม้ครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบ

อาชีพของประชาชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ 

บริการ และการประกอบอาชีพ 
 ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ  
 คุม้ครองแรงงานเดก็และสตรี 
 จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์และระบบไตรภาคีท่ีผูท้าํงานมีสิทธิเลือกผูแ้ทนของตน 
 จดัระบบประกนัสงัคม 
 คุม้ครองใหผู้ท้าํงานท่ีมีคุณค่าอยา่งเดียวกนัไดรั้บค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์และสวสัดิการท่ีเป็น

ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด  
 ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา

ผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร 
 ส่งเสริม สนบัสนุน และคุม้ครองระบบสหกรณ์ใหเ้ป็นอิสระ 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือดาํเนิน

กิจการดา้นเศรษฐกิจ 
 จดัใหมี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนัจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ

รักษาความมัน่คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมและสนบัสนุน กิจการพาณิชยนาว ีการขนส่งทางราง รวมทั้ง การดาํเนินการตามระบบ

บริหารจดัการขนส่งทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 



 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินใหมี้ความ
เขม้แขง็ 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ 
11. แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 

 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผนืนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ิน และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กาํหนดมาตรฐานการใชท่ี้ดินอยา่งย ัง่ยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
หลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 

 กระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน 

 จดัหาแหล่งนํ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมีนํ้าใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 จดัใหมี้การวางผงัเมือง พฒันา และดาํเนินการตามผงัเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่

ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยา่งเป็นระบบและเกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 
 ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 ควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนว
ทางการดาํเนินงาน 

12. แนวนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน 
 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นต่าง ๆ 
 เผยแพร่ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ และสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชห้ลกัดา้น

วิทยาศาสตร์ในการดาํรงชีวติ 
 ส่งเสริมการประดิษฐห์รือการคน้คิดเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
 รักษาและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย 
 ใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยั พฒันา และใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทนซ่ึงไดจ้ากธรรมชาติ

และเป็นคุณต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
13. แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 



 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทั้ง
ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันา
ทางเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบั ใน
รูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และจดัใหมี้กฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันา
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนบัสนุนการ
ดาํเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

 ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
มาตราน้ีตอ้งคาํนึงถึงสดัส่วนของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2550 
จําแนกตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

( * หมายถึง มหีลายหน่วยงานท่ีมีช่ือผลผลิตท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน) 
แนวนโยบาย ผลผลิต 

1. แนวนโยบายด้านความมัน่คงของรัฐ  

 พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์  ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย*์ 
 การถวายความปลอดภยั การถวายพระเกียรติ

และปฏิบติัตามพระราชประสงค*์ 
 การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริยแ์ละ

พระบรมวงศานุวงศ ์
 การดาํเนินการดา้นเลขานุการในพระองค ์พระ

บรมวงศแ์ละพระอนุวงศ ์
 ความสะดวกแด่พระมหากษตัริยแ์ละพระบรม

วงศานุวงศ ์
 พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้ง เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ รวมทั้งการ
ป้องกนัประเทศ 

 การเตรียมกาํลงัและใชก้าํลงัในการป้องกนั
ประเทศและการรักษาความมัน่คงภายใน* 

 การบริหารจดัการการป้องกนัประเทศ 
 การผนึกกาํลงัป้องกนัประเทศ 
 การพฒันาความพร้อมรบของกองทพั 
 การวิจยัและการพฒันาการทางทหาร  การ

อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังาน
ทหาร 

 การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศ 

 การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน* 

 ข่าวกรองและต่อตา้นข่าวกรอง* 
 การรักษาความมัน่คงแห่งรัฐใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต*้ 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 

 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 
 การสร้างความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบั

ประเทศเพ่ือนบา้นและมิตรประเทศ* 
 ความร่วมมือกบัประชาคมโลกในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมขา้มชาติ 

 นโยบายยทุธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและ
แนวทางดา้นความมัน่คงแห่งชาติ 

 ศูนยบ์ริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ 
 อาํนวยการและสนบัสนุนการบริหารราชการ

ดา้นความมัน่คงของรัฐ 
2. แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

 จดัระบบการบริหารราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

 ราชการบริหารส่วนกลางและจงัหวดัมีการ
บริหารจดัการท่ีทนัสมยั 

 อาํเภอเป็นศูนยก์ลางการบริการประชาชน 
 กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 เสริมสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ

ขจดัความยากจน 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสงัคม 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใสใน

การบริหารและการใหบ้ริการสาธารณะ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนและเสริมสร้างดา้นการผงัเมือง 
 บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  การพฒันาระบบราชการ* 

 หน่วยงานภาครัฐไดรั้บการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการจนเป็นท่ียอมรับ 

 แผนและยทุธศาสตร์การขจดัความยากจนและ
พฒันาชนบท 

 แผนและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 

 แผนและยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหข้ยายตวัอยา่งสมดุล 

 แผนและยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมท่ี
มีคุณภาพ 

 แผนและยทุธศาสตร์การรักษาความมัน่คงและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 การบริหารจดัการของรัฐบาล* 
 การจดัทาํและบริหารจดัการงบประมาณ 
 ขอ้เสนอนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์* 
 การติดตามและประเมินผล* 

 พฒันาการเมือง  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบบประชาธิปไตย 

3. แนวนโยบายด้านศาสนา  

 ส่งเสริมความสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิก
ชนของทุกศาสนา 

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
 ศาสนสถานไดรั้บการอนุรักษ ์การสนองงาน

พระราชพิธี พระราชกศุล และรัฐพิธี 
 ส่งเสริมการนาํหลกัธรรมของศาสนามาใช ้  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บความรู้เร่ือง

ศาสนาและธรรมาภิบาล 
 พระพทุธศาสนาไดรั้บการทาํนุบาํรุงส่งเสริม 
 พระพทุธศาสนาไดรั้บการส่งเสริมและเผยแผ่

หลกัธรรม 
 

4. แนวนโยบายด้านสังคม  
 คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน 

สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษาปฐมวยั 

 ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพในการพึ่งตนเอง 

 เครือข่ายท่ีไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพ 

 ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพในการพึ่งตนเอง 

 เครือข่ายท่ีไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา
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ศกัยภาพ 

 เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่
ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน 

 ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพในการพึ่งตนเอง 

 เครือข่ายท่ีไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพ 

 ประชาชนไดรั้บการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทาง
สงัคม 

 สงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและผูอ้ยู่
ในสภาวะยากลาํบาก 

 ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพในการพึ่งตนเอง 

 เครือข่ายท่ีไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา 
 ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการสวสัดิการ

สงัคมศกัยภาพ 
 ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บโอกาสใชค้วามรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํประโยชน์และสร้าง
รายได ้

 ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ถึง
หลกัประกนัทางสงัคม 

5. แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข   
 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบ

สุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนั
นาํไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยนืของประชาชน 

 ประชาชนไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง* 

 องคค์วามรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
ทางเลือก การแพทยพ์ื้นบา้นและสมุนไพร 
ไดรั้บการพฒันาและถ่ายทอดสู่ชุมชน* 

 ประชาชนไดรั้บความรู้เพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรค ภยัสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีเหมาะสม 

 จดัและส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ
สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 การบริการรักษาพยาบาล* 
 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์* 
 ประชาชนไดรั้บบริการ ป้องกนั  ควบคุมโรค

และภยัสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการเฝ้าระวงัโรค

และภยัสุขภาพ* 
 สถานบริการดา้นสุขภาพและระบบเครือข่าย

การส่งต่อในทุกระดบัไดรั้บการพฒันาใหมี้
คุณภาพและครอบคลุม* 

 สถานบริการสุขภาพภาครัฐไดรั้บการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ 

 ประชาชนไดรั้บการบริการเฉพาะทางดา้น
สุขภาพจิต 

5. แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข (ต่อ)  
 ส่งเสริมใหเ้อกชนและชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพฒันาสุขภาพและการจดับริการ
สาธารณสุข 

 ผลงานการส่งเสริมพฒันาและควบคุม กาํกบั
คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน* 

 องคก์รภาคีเครือข่ายพนัธมิตรสร้างสุขภาพ 
ไดรั้บการส่งเสริม พฒันา และสนบัสนุนใหมี้
ส่วนร่วมในการจดัการดา้นสุขภาพ 

 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเขม้แขง็ 
6. แนวนโยบายด้านการศึกษา  

 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย*ี 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ* 
 ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์* 
 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิต

บณัฑิตสาขาวชิาท่ีขาดแคลน* 
 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกของความเป็น
ไทย มีระเบียบวินยั คาํนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 (ไม่มีขอ้มูล) 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจ  นกัเรียนในพื้นท่ี อปท.ท่ีไดรั้บการศึกษา 
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เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน 
องคก์ารทางศาสนา และเอกชนจดัและมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียม
และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ 

 โครงการสนบัสนุนวิทยาลยัชุมชน 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัใน
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ 

 ผลงานวิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้* 
 ผลงานวิจยัเพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลย*ี 
 การเป็นศูนยก์ลางการวิจยัของประเทศท่ีมี

โครงสร้างและระบบการวิจยัท่ีครบวงจร 
 การสนบัสนุนการวิจยั 

 เผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยัท่ีไดรั้บทุน
สนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ 

 การมีหน่วยงาน กลไก โครงการท่ีสร้างงานวิจยั
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ หรืองาน
นวตักรรม 

 การเป็นหน่วยงานระบบฐานขอ้มูลวิจยัของ
ประเทศ 

7. แนวนโยบายด้านวฒันธรรม  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคี
และการเรียนรู้ ปลูกจิตสาํนึก และเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมท่ีไดรั้บการ
พฒันา* 

 ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ)* 

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย* 

 
8. แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม  

 ดูแลใหมี้การปฏิบติัและบงัคบัการให้
เป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
เป็นธรรม และทัว่ถึง 

 การพิจารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงตามคาํ
ร้องเรียน 

 คดีท่ีดาํเนินการในชั้นพนกังานอยัการ 
 คดีท่ีดาํเนินการในชั้นศาล 
 คดีพิเศษไดรั้บการสอบสวน 
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 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ดา้นนิติ
วิทยาศาสตร์ 

 การบงัคบัคดี 
 ผลงานดา้นการอาํนวยความยติุธรรม* 
 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 
 ผลงานดา้นการบริการประชาชนและสงัคม 

 ส่งเสริมการใหค้วามช่วยเหลือและให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 การคุม้ครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ใหค้วามรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และสนบัสนุนการ
ประนอม / ระงบัขอ้พิพาท 

 ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 ใหป้ระชาชนและองคก์รวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในกระบวนการยติุธรรม และการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

 โครงการเครือข่ายยติุธรรมชุมชน 
 

 คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้
พน้จากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน 

 การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 ประชาชนเขา้ถึงหลกัประกนัตามหลกัการสิทธิ

มนุษยชนสากล 
 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้

มนุษย*์ 
 ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการส่งเสริมความ

เสมอภาคการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ* 
 ผูบ้ริโภคไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในดา้นต่าง ๆ 

(สคบ.) 
 

8. แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
(ต่อ) 

 

  ผูบ้ริโภคไดรั้บการส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจ
ในสิทธิดา้นต่างๆ (สคบ.) 

 การพิทกัษป์ระโยชน์ผูบ้ริโภค 
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 ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองในการบริโภค

ผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพท่ีปลอดภยั* 
 ผูบ้ริโภคไดรั้บการคุม้ครองดา้นบริการสุขภาพ 
 บุคคล เป้าหมาย ไดรั้บการกาํหนดสถานะและ

การคุม้ครองสิทธิ 
 ประชาชนไดรั้บความคุม้ครองจากการ

ประกนัภยั 
 ประชาชนไดรั้บความรู้และมีส่วนร่วมดา้นสิทธิ

เสรีภาพ 
 ประชาชนผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพ

เขา้ถึงบริการสุขภาพและไดรั้บการคุม้ครอง
สิทธิ 

ผลการคุม้ครองสิทธิประชาชนและเสริมสร้างการ
ปฏิบติัราชการท่ีดี 

 จดัใหมี้กฎหมายเพื่อจดัตั้งองคก์รเพ่ือการ
ปฏิรูปกฎหมายท่ีดาํเนินการเป็นอิสระเพื่อ
ปรับปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศ 

 (ไม่มีขอ้มูล) 

 ปรับปรุงกฎหมายใหเ้ป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยตอ้งรับฟังความคิดเห็น
ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายนั้น 

 การพฒันากฎหมาย 
 การส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ 
 ร่างกฎหมายและใหค้าํปรึกษาทางกฎหมาย 

9. แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ  
 ส่งเสริมสมัพนัธไมตรีและความร่วมมือ

กบันานาประเทศ และพึงถือหลกัในการ
ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาค 

 งานการทูตเชิงรุกโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆ
และการดาํเนินความสมัพนัธ์ทางการทูตท่ี
สนองการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

 ปฏิบติัตามสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชน
ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตาม
พนัธกรณีท่ีไดก้ระทาํไวก้บันานาประเทศ
และองคก์ารระหวา่งประเทศรัฐ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือน
บา้นและอนุภูมิภาคเอเชีย และมหาอาํนาจใน
ดา้นการเมืองความมัน่คง ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุ
ภาคีขยายตวัเพิ่มข้ึนทุกมิติ 

 บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีพหุ
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ภาคีระดบัต่างๆในทุกมิติเป็นท่ียอมรับของ
นานาประเทศ รวมทั้งการผลกัดนัใหไ้ทยเป็น
ศูนยก์ลางการประชุมระหวา่งประเทศ 

9. แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ (ต่อ)  
 ส่งเสริมการคา้ การลงทุน และการ

ท่องเท่ียวกบันานาประเทศ 
 ผลงานการประสานส่วนราชการในต่างประเทศ

ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินยทุธศาสตร์ดา้น
การแข่งขนัของประเทศรวมทั้งการแสวงหา
ตลาดเชิงรุกและการรักษาผลประโยชน์ของไทย
ในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการสนบัสนุนภารกิจต่างประเทศแบบ
บูรณาการ 

 ใหค้วามคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ 

 ชุมชนไทยเขม้แขง็ ผลประโยชน์และสิทธิของ
คนไทยไดรั้บความคุม้ครอง 

 แรงงานไทยในต่างแดนไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
ประโยชน ์

  
10 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

 สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบั
การประกอบกิจการ 

 สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจดัการ
มาตรฐานแรงงาน 

 ควบคุมใหมี้การรักษาวินยัการเงินการคลงั
เพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 การบริหารการเงิน การคลงัภาครัฐ 
 การกาํกบัดูแล การคลงั การบญัชี  การพสัดุและ

การตรวจสอบภายใน 
 การบริหารการชาํระหน้ีของรัฐบาล 
 การบริหารจดัการหน้ีสาธารณะ 

 ปรับปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษีอากรใหมี้
ความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัการ

 การจดัเกบ็ภาษี 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม 

 จดัใหมี้การออมเพ่ือการดาํรงชีพในยาม
ชราแก่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
อยา่งทัว่ถึง 

 (ไม่มีขอ้มูล) 

 กาํกบัใหก้ารประกอบกิจการมีการแข่งขนั
อยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการ
ผกูขาดตดัตอนไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
 

 (ไม่มีขอ้มูล) 

10 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)  

 ดาํเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่ง
เป็นธรรม คุม้ครอง ส่งเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

 แรงงานมีฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 

 การใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศ 
 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้
ในการผลิตสินคา้ บริการ และการ
ประกอบอาชีพ 

 กลุ่มและครัวเรือนยากจนท่ีไดรั้บการพฒันาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อยกระดบั
รายได ้

 ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ   ประชาชนไดรั้บบริการแนะแนวอาชีพ 
 ประชาชนไดรั้บบริการส่งเสริมอาชีพและการมี

งานทาํ 
 ประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการส่งเสริมความรู้

และพฒันาอาชีพ 
 คุม้ครองแรงงานเดก็และสตรี  (สิทธิมนุษยชน – ดูดา้นกฎหมาย) 
 จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์และระบบ

ไตรภาคีท่ีผูท้าํงานมีสิทธิเลือกผูแ้ทนของ
ตน 

 สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจดัการ
ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 

 จดัระบบประกนัสงัคม  ผูป้ระกนัตนไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 
ประกนัสงัคม 

 คุม้ครองใหผู้ท้าํงานท่ีมีคุณค่าอยา่ง
เดียวกนัไดรั้บค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์
และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบติั 

 แรงงานไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามมาตรฐาน
แรงงาน 

 ลูกจา้งไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเงิน
ทดแทน 

 คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด  

 การรักษาระดบัราคาสินคา้เกษตร 
 

 ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงสุด 

 การผลิตสินคา้เกษตรไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันา 

 สินคา้เกษตรมีคุณภาพไดม้าตรฐาน* 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูป

ของสภาเกษตรกรเพ่ือวางแผนการเกษตร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของ
เกษตรกร 

 ขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินการบญัชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเผยแพร่ 

10 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)  

 ส่งเสริม สนบัสนุน และคุม้ครองระบบ
สหกรณ์ใหเ้ป็นอิสระ 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการจด
ทะเบียนจดัตั้งและส่งเสริม 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพื่อดาํเนินกิจการดา้นเศรษฐกิจ 

 สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไดรั้บ
การพฒันา 

 จดัใหมี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนั
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจ 

 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ* 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการพาณิชยนาว ี
การขนส่งทางราง รวมทั้ง การดาํเนินการ
ตามระบบบริหารจดัการขนส่งทั้งภายใน
และระหวา่งประเทศ 

 การกาํกบัดูแลขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาว ี
 การบาํรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการ

คมนาคมขนส่งทางนํ้า 
 พฒันาท่าเรือโลจิสติกส์ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รภาคเอกชน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและระดบั

 (ไม่มีขอ้มูล) 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 
ทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็ 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ 

 (ไม่มีขอ้มูล) 

11. แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม 

 

 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินให้
ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหค้าํนึงถึง
ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ ทั้งผนืดิน ผนืนํ้า วิถีชีวิตของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กาํหนดมาตรฐานการใชท่ี้ดินอยา่งย ัง่ยนื 
โดยตอ้งใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินนั้น
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 

 ทรัพยากรท่ีดินและนํ้าไดรั้บการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟ ู

 โฉนดท่ีดินท่ีออกใหแ้ก่ประชาชน 
 งานดา้นทะเบียนและรังวดัท่ีดินท่ีบริการใหแ้ก่

ประชาชน 
 ท่ีดินของรัฐท่ีไดรั้บการบริหารจดัการ 
 ท่ีดินของรัฐท่ีจดัใหแ้ก่ประชาชนท่ียากจน 
 ท่ีดินท่ีไดรั้บการจดัรูปเพื่อพฒันา 

 กระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรม
และดาํเนินการใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยา่งทัว่ถึงโดยการปฏิรูป
ท่ีดินหรือวิธีอ่ืน 

 เกษตรกรไดรั้บการจดัท่ีดิน 

 จดัหาแหล่งนํ้าเพื่อใหเ้กษตรกรมีนํ้าใช้
อยา่งพอเพยีงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

 การจดัหาแหล่งนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
 โครงการเข่ือนชลประทาน* 

 จดัใหมี้การวางผงัเมือง พฒันา และ
ดาํเนินการตามผงัเมืองอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 ผงัเมืองท่ีจดัทาํ 
 มาตรการกาํกบัดูแลความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์นเก่ียวกบัอาคารและการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินจากการบงัคบัใช ้

 จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้าและทรัพยากร-ธรรมชาติอ่ืนอยา่งเป็น
ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม* 

 ฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการดา้น



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม* 

11. แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

 

 ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ป้องกนั และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 การใหบ้ริการสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม* 

 การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า 

 การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า
บาดาล 

 การบริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

 ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ*์ 

 ควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ
สุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชน
ทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงาน 

 การกาํกบั ดูแล แหล่งกาํเนิดมลพิษ จดัการ
อุบติัภยัฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 มาตรฐาน มาตรการ ขอ้เสนอแนะ แผนในการ
จดัการมลพิษ และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม 

12. แนวนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และพลังงาน 

 

 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นต่าง ๆ 

 การวิจยัและพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย*ี 

 เร่ืองนวตักรรมท่ีไดรั้บการพฒันาและ
สนบัสนุนไปสู่เชิงพาณิชย ์

 การพฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 การอนุรักษ ์วจิยั และขยายพนัธ์ุพืชไทย 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 

 วิจยัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 

12. แนวนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และพลังงาน  (ต่อ) 

 

 เผยแพร่ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ และสนบัสนุนให้
ประชาชนใชห้ลกัดา้นวิทยาศาสตร์ในการ
ดาํรงชีวิต 

 การถ่ายทอดเทคโนโลย*ี 
 การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 การใหบ้ริการเผยแพร่ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
 การใหบ้ริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การใหบ้ริการความรู้ทางดา้นพฤกษศาสตร์ 
 การใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 การใหบ้ริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
 คาํปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 วิจยัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยี

นิวเคลียร์ 
 ส่งเสริมการประดิษฐห์รือการคน้คิด

เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
 องคค์วามรู้ใหม่ในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

 รักษาและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิ
ปัญญาไทย 

 (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อยกระดบัรายได ้– ดูดา้น
เศรษฐกิจ) 

 ใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ 
 ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บการปกป้องสิทธิและ

ป้องปรามการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บการส่งเสริมและ

พฒันาเชิงพาณิชย ์
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยั พฒันา 

และใชป้ระโยชน์จากพลงังานทดแทนซ่ึง
ไดจ้ากธรรมชาติและเป็นคุณต่อ

 การส่งเสริม สนบัสนุนการลงทุนสาํรวจและ
ผลิตเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

 ผลการอนุรักษพ์ลงังาน 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  พลงังานทดแทนท่ีผลิตได ้

 บริหารจดัการแผนพลงังาน 
 การบริหารสญัญาการสาํรวจและผลิตเช้ือเพลิง

ธรรมชาติ 
 การบูรณาแผนชุมชนกบัแผนงานดา้นพลงังาน 
 การบริการเทคโนโลยนิีวเคลียร์ 

13. แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งในระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน 

 ตน้ร่างรายงานความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
สาํหรับสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 เสริมสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
ขจดัความยากจน 

13. แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(ต่อ) 

 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และ
สงัคม รวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใสใน
การบริหารและการใหบ้ริการสาธารณะ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ
รัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพ
หรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือ
รูปแบบอ่ืน 

 (ไม่มีขอ้มูล) 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็
ในทางการเมือง และจดัใหมี้กฎหมาย
จดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนบัสนุน
การดาํเนินการของกลุ่มประชาชนท่ี

 (ไม่มีขอ้มูล) 



 

แนวนโยบาย ผลผลิต 
รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ
ใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี 

 ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน
เก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์เพื่อพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน 

13. แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(ต่อ) 

 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามมาตราน้ีตอ้งคาํนึงถึง
สดัส่วนของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 

 การจดัการเลือกตั้ง 
 การส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง 

หมายเหตุ:  ผลผลิตขา้งตน้ครอบคลุมประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมดของส่วนราชการ (ไม่รวม
รัฐวิสาหกิจและกองทุน) ส่วนอีกประมาณร้อยละ 20 ท่ีเหลือหน่วยงานจะตอ้งพิจารณา
รายละเอียดกิจกรรมของผลผลิตเพื่อเทียบเคียงวา่จะตอบสนองแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐใน
ประเดน็ใด 

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

ภาคผนวก ง 
 

ตวัอย่างแบบรายงานที่กรอกข้อมูลได้สมบูรณ์
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การกําหนดตวัชี้วดัและการพจิารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล 
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
ผลผลิต 

ตวัชี้วดัผลกระทบ (Impact) 
ตวัชี้วดัประสิทธิผล (Outcome) 
ตวัชี้วดัประสิทธิภาพ (Output) 

แหล่งที่มา 
ของข้อมูล 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

รวบรวมข้อมูล 

ความมอียู่ของ
ข้อมูล 
(Y/N) 

ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

(Y/N) 
ยุทธศาสตร์ที ่1: การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม 
 

1. ชาวไร่ออ้ย  โรงงานนํ้าตาล ไดร้ับผลตอบแทน
ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนด และผูบ้ริโภค
ภายในประเทศมีนํ้าตาลเพียงพอต่อการบริโภค  

2. รายไดข้องชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้าตาลเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

- สาํนกันโยบาย
อุตสาหกรรมออ้ยและ
นํ้าตาลทราย 
- สาํนกัพฒันาวตัถุดิบ 
- สาํนกัพฒันา
อุตสาหกรรมนํ้าตาล
ทรายและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  

 - สาํนกันโยบาย
อุตสาหกรรมออ้ย
และนํ้าตาลทราย 

Y Y 

กลยุทธ◌์ที ่1.1: นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม
ออ้ย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มี
ประสิทธิผล 

ชาวไร่ออ้ย 60,000 ราย โรงงานนํ้าตาล 45 โรง และ
ผูส้่งออกนํ้าตาล 6 ราย ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 

ผลผลิตที ่1.1.1: การกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมออ้ย
และนํ้าตาลทราย 

ร้อยละ 80 ของนโยบาย ยทุธศาสตร์และมาตรการที่
ไดร้ับความเห็นชอบจากผูอ้นุมตัิสุดทา้ย 

กลยุทธ◌์ที ่1.2: การสนบัสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมออ้ยนํ้าตาลทราย 
และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ◌์ที ่1.3: การพฒันาระบบชี้นาํ เตือนภยั 
และขอ้มูลสารสนเทศดา้นอุตสาหกรรมออ้ย 
นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ชาวไร่ออ้ยสามารถผลิตออ้ยที่มีค่าความหวานไม่ตํ่า
กวา่ 10 C.C.S. และโรงานนํ้าตาลมีประสิทธิภาพ
การผลิตนํ้าตาลทรายไม่ตํ่ากวา่ 93.9 ก.ก./ตนัออ้ย  
 

- สาํนกันโยบาย
อุตสาหกรรมออ้ยและ
นํ้าตาลทราย 
- สาํนกัพฒันาวตัถุดิบ 
- สาํนกัพฒันา
อุตสาหกรรมนํ้าตาล
ทรายและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  

 - สาํนกันโยบาย
อุตสาหกรรมออ้ย
และนํ้าตาลทราย 

Y Y 

ผลผลิตที ่1.2.1: การส่งเสริมอุตสาหกรรมออ้ย
และนํ้าตาลทราย 

ชาวไร่ออ้ย 500 ราย และโรงงานนํ้าตาล 15 โรง มี
ความรู้ เทคนิควิชาการ จากการถ่ายทอด 

-----------------------------------------------------------
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แบบฟอร์มเพื่อพจิารณาว่าจะวเิคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost - Effectiveness) ได้หรือไม่  
 

จ. ช่ือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2550 
- การกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทราย 

ฉ. ผลผลิตนีต้อบสนองเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 
- ปีงบประมาณ 2550 ชาวไร่ออ้ย 60,00 ราย โรงงานนํ้าตาล 45 โรง  และผูส่้งออกนํ้าตาล 6 รายของไทย ปฏิบติัตาม
กฎหมาย 

ช. ผลผลิตนีต้อบสนองเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง (ระบุกลุ่มเป้าหมายและลักษณะผลประโยชน์) 
-  ในฤดูการผลิตปี 49/50 ชาวไร่ออ้ย 60,000 ราย และโรงงานนํ้าตาล 45 โรง ไดรั้บผลตอบแทนตามหลกัเกณฑท่ี์ 
   กาํหนดและผูบ้ริโภคภายในประเทศมีนํ้าตาล เพียงพอต่อการบริโภค 

ซ. กิจกรรมหลัก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ) 
กิจกรรมหลกั ปริมาณงาน 

1. การกาํกบัดูแลดา้นออ้ย ชาวไร่ออ้ย 60,000 ราย 
2. การกาํกบัดูแลดา้นนํ้าตาลทราย โรงงานนํ้าตาล 45 โรง บริษทัส่งออก 6 ราย 
3. การกาํหนดนโยบายอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทราย 12 เร่ือง 
4. การกาํกบัดูแลอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออก 50 ราย 

 
การวเิคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost effectiveness) 
3. ผลประโยชน์ 
1.1 ผลประโยชน์ทางตรงที่คดิมูลค่าเป็นเงนิได้(งบประมาณ ปี 50) 

 ลกัษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 
ผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมาย - ในปีงบประมาณ 2550 ชาวไร่ออ้ย 60,000 ราย โ รงงานนํ้าตาล 

45 โ รง และผูส่้งออกนํ้าตาล 6 ราย ของไทย ปฏิบติัตามกฎหมาย 

71,165 ลา้นบาท 

กลุ่มสังคม    
1.2 ผลประโยชน์ทางอ้อมทีค่ดิมูลค่าเป็นเงนิได้ 

 ลกัษณะของผลประโยชน์ มูลค่า (บาท) 
ผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มสังคม   
1.3 ผลประโยชน์ทีค่ดิมูลค่าเป็นเงนิไม่ได้ (ถ้ามี ให้อธิบายเชิงพรรณนา) 

 ลกัษณะของผลประโยชน์  
ผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มสังคม - ในฤดูการผลิตปี 49/50 ชาวไร่ออ้ย 60,000 ราย โ รงงานนํ้าตาล  

45 โ รงไดรั้บผลตอบแทนตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดและผูบ้ริโภค

ภายในประเทศมีนํ้าตาลเพียงพอต่อการบริโภค 

 - ชาวไร่ออ้ย 60,000 ราย
โรงงานนํ้าตาล 45 โรง
ไดรั้บผลตอบแทนตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดและ
ผูบ้ริโภค มีนํ้ าตาล
เพียงพอต่อการบริโภค 
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2. ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดนิโดยตรงของผลผลิต/ โครงการ 

 ระบุหมวดค่าใชจ่้าย มูลค่า (บาท) 
งบดาํเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร)  - งบดาํเนินงาน 

 - งบลงทุน 
 - งบเงินอุดหนุน 

15,516,083  
4,470,865 
4,147,146 

งบบุคลากรเตม็เวลา  -  เงินเดือน 
 - ค่าจา้งประจาํ 
 - พนกังานราชการ 

22,008,727 
8,161,994 
1,990,354 

2.2 ค่าใช้จ่ายจากเงนินอกงบประมาณ (งบเงนิกองทุนอ้อยและนํา้ตาลทราย) 
 ระบุหมวดค่าใชจ่้าย มูลค่า (บาท) 

งบดาํเนินการ (ไม่รวมงบบุคลากร)  -  งบดาํเนินงาน 
 - งบลงทุน 
 - งบรายจ่ายอ่ืน 

32,683,949 
4,070,600 
10,809,839 

งบบุคลากรเตม็เวลา  - ค่าจา้งประจาํ 90,379,675 
2.3 ค่าใช้จ่ายจากการปันส่วน 

 ระบุหมวดค่าใชจ่้าย มูลค่า (บาท) 
งบบุคลากรท่ีปันส่วน - - 
งบดาํเนินการท่ีปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 
2.4 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้ อ่ืนช่วยจ่ายให้ 

 ระบุหมวดค่าใชจ่้าย มูลค่า (บาท) 
งบบุคลากรท่ีปันส่วน - - 
งบดาํเนินการท่ีปันส่วน (ไม่รวมงบบุคลากร) - - 
งบลงทุน - - 
 
2.5 ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงนิไม่ได้ (ถ้าม ีให้อธิบายเชิงพรรณนา)  

 ลกัษณะของความสูญเสียหรือค่าใชจ่้ายเชิงสังคม 
ความสูญเสียดา้นสังคมและวฒันธรรม - 
ความสูญเสียดา้นการเมืองและการบริหารภาครัฐ - 
ความสูญเสียดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม - 
ความสูญเสียดา้นอ่ืนๆ - 
 
 
 

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



 

สรุปผลการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจภาครัฐ 

 
หน่วยงาน สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย                                 กระทรวง อุตสาหกรรม 
ผลผลิต: การกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลทราย 
ความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ รายงานผล 
 รัฐธรรมนูญ   

  คาํแถลงนโยบายของรัฐบาล นโยบายขอ้ท่ี 2.2.1 การพฒันาอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้
มีศกัยภาพในการแข่งขนัสูง 

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอ้ท่ี 5.3 ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหส้มดุลและ
ยัง่ยนื (1) การพฒันาการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของสินคา้
และบริการบนพ้ืนฐานความรู้และความเป็นไทยโดยการปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 

 ความตอ้งการของประชาชน   
 ปัญหาของสังคม   
 การเตือนภยัของนกัวิชาการ   

 กฎหมายอ่ืนๆ(พรบ.หรือพรฎ.) พระราชบญัญติัออ้ยแลtนํ้าตาลทราย พ.ศ.2527 และกฏกระทรวงแบ่ง
ส่งราชการสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ.2545 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 
 ตน้ทุนต่อหน่วย  
 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร  
 สัดส่วนเวลาท่ีใชจ้ริงต่อการใหบ้ริการ

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 

 สัดส่วนค่าใชจ่้ายจริงต่อค่าใชจ่้ายตามแผน - ปี 2550 ร้อยละของสัดส่วนค่าใชจ่้ายจริง / ค่าใชจ่้ายตามแผน 
197,617,833 บาท /  266,232,680 บาทX 100 = 74% 

- ปี 2549 ร้อยละของสัดส่วนค่าใชจ่้ายจริง / ค่าใชจ่้ายตามแผน 
245,712,970บาท / 253,228,084 บาท X 100 = 97% 

- ปีงบประมาณ 2550 มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายจริงต่อค่าใชจ่้ายตามแผน 
นอ้ยกวา่ปี 2549 ร้อยละ 23 

 คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดตามคู่มือการ
ประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

- มาตรฐานนํ้าตาลทราย ท่ีโรงงานทุกโรงตอ้งผลิตใหไ้ด ้

 



 

ประสิทธิภาพ รายงานผล 
 ปริมาณผลผลิตท่ีทาํไดจ้ริงเปรียบเทียบกบั

แผน 
- ปี 2550 กาํหนดจาํนวนมาตรการ/แนวทางท่ีผา่นความเห็นชอบ 12 
เร่ือง ทาํไดจ้ริง 15 เร่ือง คิดเป็น 125 % 

- ปี 2549 กาํหนดจาํนวนมาตรการ/แนวทาง 12 เร่ืองทาํไดจ้ริง 14 
เร่ือง คิดเป็น 116% 

- ปี 2550 มีปริมาณผลผลิตท่ีทาํไดจ้ริงเทียบกบัแผนสูงกวา่ปี 2549 
ร้อยละ 9 

 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
กระบวนการใหบ้ริการ 

 

ประสิทธิผล รายงานผล 
 Benefit - Cost Ratio - ปี 2550 ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายมีรายได ้71,665 

ลา้นบาท งบประมาณท่ีใชจ่้ายในการดาํเนินงานทั้งส้ิน 194.239 
ลา้นบาท Benefit - Cost Ratio = 368.95 

- ปี 2549 ระบบมีรายได ้61,046 ลา้นบาท งบประมาณท่ีใชจ่้ายใน
การดาํเนินงานทั้งส้ิน 245.713 ลา้นบาท Benefit - Cost Ratio = 
248.44 

- ในปี 2550 ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายมี Benefit - 
Cost Ratio มากกวา่ปี 2549 เท่ากบั 120.51 

 Cost - Effectiveness   
 ระดบัความสาํเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค/์

เป้าหมาย 
- ปี 2549 และปี 2550 กาํหนดเป้าหมายท่ีจะกาํกบัดูแลใหช้าวไร่ออ้ย
และโรงงานนํ้าตาลปฏิบติัตามกฎหมาย ร้อยละ 80 ผลการ
ดาํเนินงานชาวไร่ออ้ยและโรงงานปฏิบติัตามกฎหมาย ร้อยละ 100 

 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
ผลประโยชน์จากการใชบ้ริการ 

  

ผลกระทบ รายงานผล 
 การประเมินผลกระทบต่อประชาชน   
  การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ - ผลจากการตกลงร่วมกนัในหลกัเกณฑว์ธีิการและการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีกาํหนดทาํใหร้ะบบมีรายไดใ้นปี 2550 รวม 
71,665 ลา้นบาท ในปี 2549 ระบบมีรายได ้61,046 ลา้นบาท 
ดงันั้น ปี 2550 ระบบมีรายไดม้ากกวา่ปี 2549 10,619 ลา้นบาท 

 การประเมินผลกระทบต่อสังคม   
 การประเมินผลกระทบต่อการเมือง   
 การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

 
 



 

PART คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 
 หมวด ก. 10 ยงัไม่มีการประเมิน 
 หมวด ข. 20 ยงัไม่มีการประเมิน 
 หมวด ค. 20 ยงัไม่มีการประเมิน 
 หมวด ง. 20 ยงัไม่มีการประเมิน 
 หมวด จ. 30 ยงัไม่มีการประเมิน 

คะแนนรวม 100 ยงัไม่มีการประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะ ความคดิเห็น 
 ขยายภารกิจ  
 ปรับปรุงภารกิจ  
 คงสภาพภารกิจ  
 ถ่ายโอนใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ิน  
 จา้งเหมาเอกชน  
 สนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชน  
  อ่ืนๆ เน่ืองจากหน่วยงานมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย และมีประสิทธิผลมาก 

ควรขยายหรือเพ่ิมภารกิจภายใตข้อบข่ายของกฎหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 

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



  

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจภาครัฐ 

 
หน่วยงาน  สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย  กระทรวง  อุตสาหกรรม 
ช่ือผลผลิต  การกํากับอุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลทราย 
 
8. ปัญหาด้านความสอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   ไม่มีปัญหา ผลผลิตน้ีสามารถแสดงความเช่ือมโยงไปยงัยทุธศาสตร์ชาติไดช้ดัเจน (เช่น รัฐธรรมนูญ หรือคาํแถลง

นโยบายของรัฐบาล หรือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือความตอ้งการของประชาชน หรือปัญหา
ของสังคม และการเตือนภยัของนกัวชิาการ และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 มีปัญหา ผลผลิตน้ียงัไม่แสดงความเช่ือมโยงไปยงัยทุธศาสตร์ชาติไดช้ดัเจน (เช่น รัฐธรรมนูญ หรือคาํแถลง
นโยบายของรัฐบาล หรือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือความตอ้งการของประชาชน หรือปัญหา
ของสังคม และการเตือนภยัของนกัวชิาการ และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
9. ปัญหาด้านการประเมนิประสิทธิภาพ 
     ไม่มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2549 ไดช้ดัเจน 
 มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงไดเ้พียงขอ้มูลปีงบประมาณ 2550 เท่านั้น. 
 มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงไดเ้พียงขอ้มูลปีงบประมาณ 2549 เท่านั้น 

 
10. ปัญหาด้านการประเมนิประสิทธิผล 
     ไม่มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2549 ไดช้ดัเจน 
 มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงไดเ้พียงขอ้มูลปีงบประมาณ 2550 เท่านั้น 
 มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงไดเ้พียงขอ้มูลปีงบประมาณ 2549 เท่านั้น 

 
11. ปัญหาด้านการประเมนิผลกระทบ 
     ไม่มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2550 กบัปีงบประมาณ 2549 ไดช้ดัเจน 
 มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงไดเ้พียงขอ้มูลปีงบประมาณ 2550 เท่านั้น 
 มีปัญหา ผลผลิตน้ีแสดงไดเ้พียงขอ้มูลปีงบประมาณ 2549 เท่านั้น 

 
12. ในปีงบประมาณ ปี 2551 ผลผลิตนีค้วรคงอยู่หรือยกเลิก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อคําตอบ) 
      ภารกิจท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากหน่วยงานมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย และมีประสิทธิผลมาก ควร

ขยายหรือเพ่ิมภารกิจภายใตข้อบข่ายของกฎหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ภารกิจท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากหน่วยงานมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย และมีประสิทธิผลมาก ควรคง

สภาพเดิม 
 ภารกิจท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากหน่วยงานมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย แต่มีประสิทธิผลนอ้ย ตอ้ง

ปรับปรุงการดาํเนินงาน 
 ภารกิจท่ียงัคงตอ้งดาํเนินการเอง แมว้า่มีประสิทธิผลนอ้ย แต่ถา้จา้งเหมาเอกชน จะมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงมาก 
 ภารกิจท่ียกเลิกได ้เน่ืองจากไม่สามารถเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ของรัฐบาล 
 ภารกิจท่ีตอ้งถ่ายโอนใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายและระยะเวลาท่ีกาํหนด 



  

 ภารกิจท่ีมีประสิทธิผลนอ้ย และสามารถถ่ายโอนใหอ้งคก์ารมหาชนได ้
 ภารกิจท่ีมีประสิทธิผลนอ้ย และสามารถใหเ้งินอุดหนุนแก่องคก์รพฒันาเอกชนดาํเนินการแทนได ้
 ภารกิจท่ีมีประสิทธิผลนอ้ย และสามารถจา้งเหมาเอกชนไดโ้ดยมีตน้ทุนต่อหน่วยลดลง 
 ภารกิจท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยและมีตน้ทุนต่อหน่วยสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีดาํเนินการในลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั จึงตอ้งพิจารณาวา่จะใหห้น่วยงานอ่ืนดาํเนินการแทนไดห้รือไม่ 
 อ่ืน (ระบุ) .................................................................................................................................................................................... 

 
13. กรณีผลผลิตนีย้งัไม่มปีระสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ควรดาํเนินการโดยวธีิการดงันี ้
 จดัทาํกิจกรรมบริหารความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อความสาํเร็จในระดบัประสิทธิผลของหน่วยงาน เช่น 

.................................................................................................................................................................................. 
 จดัทาํกิจกรรมปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการทาํงาน เช่น 

.................................................................................................................................................................................. 
 อ่ืน (ระบุวธีิการ) ............................................................................................................................................................................... 

 
14. ในปีงบประมาณ ปี 2551 หากยงัคงจัดทาํผลผลิตนี ้หน่วยงานมข้ีอเสนอแนะในการเพิม่ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

จัดทาํระบบการประเมนิความคุ้มค่าโดยการประเมนิตนเอง (Self-Assessment) อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อคาํตอบ) 
 หน่วยงานควรจดัทาํโครงสร้างความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ชาติใหช้ดัเจน 
     หน่วยงานควรจดัระบบการเกบ็ขอ้มูลท่ีหน่วยปฏิบติัเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผลผลิต 
 หน่วยงานควรจดัระบบการรวบรวมขอ้มูลท่ีศูนยข์อ้มูลกลางของหน่วยงานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผลผลิต 
   หน่วยงานควรกาํหนดใหห้น่วยประเมินผลกลางของหน่วยงาน (เช่น สาํนกั/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบดา้นการ

ประเมินผล) ดาํเนินการประเมินประสิทธิผลต่อเป้าหมายการใหบ้ริการของหน่วยงาน  
 หน่วยงานควรจดัหาผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิผลต่อเป้าหมายการใหบ้ริการของ

หน่วยงาน 
 หน่วยงานควรจดัหาผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกเพื่อประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัทาํผลผลิตซ่ึงมีต่อ

เป้าหมายการใหบ้ริการของกระทรวง 
 ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรจดัวางตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสาํนกัใหแ้ก่ผูท่ี้มีความรู้และทกัษะในการวางแผนและ

ประเมินผลเพ่ือรองรับงานดา้นการประเมินความคุม้ค่าการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงาน 
     ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรจดัวางอตัรากาํลงัท่ีเพียงพอและมีความรู้ ทกัษะใหแ้ก่งานดา้นการประเมินความคุม้ค่า

การปฏิบติัภารกิจของหน่วยงาน 
 ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอหรือเกล่ียงบประมาณของหน่วยงานใหแ้ก่งานดา้นการ

ประเมินความคุม้ค่าการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงาน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................... 

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

 
 
 



  

ภาคผนวก จ 
 

คณะทีป่รึกษาโครงการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิารกิจของรัฐและ 
การจัดทาํรายงานการดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ 

 
 ช่ือและนามสกุล ตาํแหน่งและสังกัด 

1. รศ. ดร.วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ รองศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (หวัหนา้โครงการ) 
2. รศ. ดร.ไชยวฒัน์ คํ้าชู รองศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4. ผศ. ดร.ชญาพิมพ ์อุสาโห ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
5. ผศ. ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6. อ. ฉตัรมงคล แน่นหนา อาจารย ์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
7. อ. ชนิตา พิศาลก่อสกลุ นกัวจิยั  สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
8. อ. พทัยา สกลพนัธ์ุ นกัวจิยั  สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9. อ. อภิชยั สุทธาโรจน์ นกัวจิยั  สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
10. อ. ลลิดา วรีวงศ ์ นกัวจิยั  สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
11. อ. พชัร์ชนรรฆ ์อศัวสันติ นกัวจิยั  สถาบนัพฒันานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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