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วิสัยทัศน์ :

หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปี 2561)

พันธกิจ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีชัน้น าดา้นการผลติบณัฑติมืออาชีพ

1. จดัการศึกษาที่มุ่งเน้นวชิาชีพบนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล
2. สร้างงานวจิยัส่ิงประดษิฐ์นวตักรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ภาคการ
ผลติ และภาคบริการ
3. บริหารจดัการองค์กรด้วยหลกัธรรมาภบิาล
4. ให้บริการวชิาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง
5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม



หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับในการใช้จ่าย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาได้วานท า หรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่
เกีย่วข้องใน 1 ปี
2. ความพงึพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
3. การส่งเสริมการด าเนินงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพเิศษในระดบัอุดมศึกษา ประชาชน เข้าถงึหลกัสูตร/ส่ือ/
แหล่งเรียนรู้ที่จดัการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life long learning) และการ
สร้างองค์ความรู้และบริการวชิาการ
4. องค์ความรู้และส่ิงประดษิฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิน่



2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหว่างพ้ืนที่

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนฯ 12

2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ 12

กระทรวงศึกษาธิการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้้าในสังคม

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน 
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค
3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงาน
สร้างสรรค์ ที่น้าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

และเชิงเศรษฐกิจ

2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน้าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ มีจ้านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของผลงานท้ังหมด

เป้าหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายกระทรวง/
บูรณาการ

พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์ 
1. ค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET,V-NET,N-NET) 

เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3)
2. จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างาน

(ทวิภาคี/สหกิจศึกษา) (300,800 คน)
3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท้า

หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 85)
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน้าความรู้                    

ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม.ขึ้นไป) (ร้อยละ 65)
6. จ้านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

(13,800 คน)
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100) 
8. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 85) 
9. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก 

สมศ. (ร้อยละ 85)
10. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 85) 
11. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (74 : 26) 
12. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา  

(ปวช.1 : ม.4)  (40:60)
13. ร้อยละของก้าลังแรงงาน (15-59 ปี) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 60)

พ้ืนฐาน + ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จา่ยในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสมกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจบุัน (ร้อยละ 100) 

2 . อัตราการเข้าเรียนสุทธใินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รวม กศน.) (ร้อยละ 82) 
3. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที ่1 (ร้อยละ 65) 
4. จ้านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถงึการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา  

สมรรถภาพ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ,นักเรียนในโรงเรยีนศึกษา
สงเคราะห,์ นักเรียนพิการในโรงเรียนเรยีนรวม,นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ) (2,710,000 คน)

5. จ้านวนประชาชนที่เข้าถงึหลักสูตร/ส่ือ/แหล่งเรยีนรู้ทีจ่ดัการศึกษาในรปูแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(life long learning) (18,000,000 คน)

6. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ร้อยละ 80) 

7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ 100)
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมี่ความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการและการบริหารงานบุคคล 

(ร้อยละ 80)
9. ร้อยละของความส้าเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมีผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 

(ร้อยละ 80)

พื้นฐาน +ยุทธศาสตร์
1.ร้อยละขององค์ความรู้ 

และสิ่งประดิษฐ์
ที่น้าไปใช้หรือ

แก้ไข  
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
และส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 
(ร้อยละ 70)

งบประมาณรวม 3 แผน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพืน้ฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบรูณาการ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สป.ศธ., สกศ., สพฐ., สอศ., สกอ.(รวมสถาบันอุดมศึกษา),สสวท, คุรุสภา, มวส., สทศ. สป.ศธ., สกศ., สพฐ.,สอศ.,สกอ. (รวมสถาบันอุดมศกึษา), สคพ.สป.ศธ., สกศ., สพฐ., สอศ., สกอ. (รวมสถาบันอุดมศึกษา),สกสค., สคพ.

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กระทรวง/
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 2. ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการ – แผน แผนงานบูรณาการ 
- แผน

แผนงานบูรณาการ
- แผน

พ้ืนฐาน + ยุทธศาสตร์ + บุคลากร ( - ล้านบาท)
บรูณาการ ( - ล้านบาท)

วิสัยทัศน์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหล่ือมล้้าอย่างท่ัวถึง ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ



กระทรวงศึกษาธิการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยงาน/
บูรณาการ

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงาน
สร้างสรรค์ ท่ีน้าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

และเชิงเศรษฐกิจ

เป้าหมาย
กระทรวง/
บูรณาการ

พ้ืนฐาน + ยุทธศาสตร์
1.ผู้เข้ารับบริการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
ร้อยละ 85
3.โครงการบริการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 
1 ปี ร้อยละ 15

พ่ืนฐาน + ยุทธศาสตร์
1.ผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ได้งานท้าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 76
2.ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85
3.ผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ได้งานท้าศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 

85

พ้ืนฐาน + ยุทธศาสตร์
1.จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพร่

ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90

3.จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพร่
ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พ้ืนฐาน + ยุทธศาสตร์ 
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET,V-NET,N-NET)   เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3)
2. จ้านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างาน   (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา) (300,800 คน)
3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท้า

หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 85)
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน้าความรู้                    

ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม.ขึ้นไป) (ร้อยละ 65)
6. จ้านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (13,800 คน)
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนา ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100) 
8. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 85) 
9. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก   สมศ. (ร้อยละ 85)
10. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 85) 
11. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (74 : 26) 
12. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)  (40:60)
13. ร้อยละของก้าลังแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึน้ (ร้อยละ 60)

พื้นฐาน +ยุทธศาสตร์
1.ร้อยละขององค์ความรู้ 

และสิ่งประดิษฐ์
ที่น้าไปใช้หรือแก้ไข  

ปัญหาชุมชนท้องถิน่ 
และส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 
(ร้อยละ 70)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กระทรวง/
บูรณาการ

แผนงานบรูณาการ   
แผน

แผนงานบรูณาการ   
แผน

เป้าหมาย
หน่วยงาน/
บูรณาการ

1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

2. เพื่อผลิตก้าลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ

3. ปลูกฝังค่านินมให้นักศึกษาและ
ชุมชน ในการอนุรักษ์ ท้านุบ้ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ความเชื่อมโยง 
กระทรวง/หน่วยงาน



การเพ่ิมขอบเขตความ
ครอบคลมุของงบประมาณ

ระบบการติดตามและประเมินผล
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

เน้นหลกัการธรรมาภิบาล
 การแบ่งหน้าที่และความรับผดิชอบ
ในแต่ละระดบั

 มีระบบการตดิตามประเมินผลและ
การรายงานผลการด าเนินงานที่
โปร่งใส และตรวจสอบได้

มุ่งเน้นผลส าเรจ็ของงาน
 เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ระดบัชาติ
 เป้าหมายการให้บริการระดบั
กระทรวง
 ผลผลิตและตวัช้ีวดั

การมอบอ านาจการบริหาร
จดัการงบประมาณ
 เน้นให้กระทรวงมีอ านาจในการ
บริหารจดัการงบประมาณเพ่ือให้
บรรลผุลส าเรจ็มากกว่าเน้น
กฎระเบียบ

การประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร์

องคป์ระกอบที่ส  าคญั

12



ระบบงบประมาณ
1. สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล

•นโยบายระดบัชาติ
•นโยบายระดบักระทรวง

2. สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน
•แก้ปัญหา
•พฒันา

3. คุ้มค่า (ประหยดั/ประสิทธิภาพ)

13



ภาพรวมกรอบวงเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ

รายจ่ายตาม
นโยบาย

 รายจา่ยตามนโยบาย

ภารกจิยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดสรร

ภาระผูกพนั
(สัญญา+ม.23)

รายจ่ายตามภารกจิที่
กฎหมายก าหนด

รายจ่ายขั้นต ่า

จังหวดั/ท้องถิ่น

ภารกจิพืน้ฐาน

ภาระหนี้

14



งบประมาณ กจิกรรม ผลผลติ ผลลพัธ์

การจัดสรรงบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

การจดัสรรงบประมาณ จะจัดสรรงบประมาณลงในกจิกรรมหลกั
ภายใต้ผลผลติเพ่ือน าส่งผลผลติและเช่ือมโยงต่อความส าเร็จ
ระดบัสูงผลลพัธ์

15



รายจา่ยประจ  าขั้นต  า่ท่ีจ  าเป็น

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจดัสรร

รายจา่ยตามภารกิจพื้ นฐาน

รายจา่ยตามภารกิจยุทธศาสตร์

แผนงบประมาณบูรณาการ

แผนพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั

งบประมาณ 5 กลอ่ง

16

ค่าใชจ้า่ยบุคลากร

ค่าเช่าทรพัยสิ์น 

ค่าสาธารณูปโภค

ภาระหน้ี (รายจา่ยช าระคืนตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู)้

ภาระผูกพนัตามงบประมาณ (สญัญา + มาตรา 23)

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

นักเรียนทุน (ไม่รวมทุนใหม่)

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รกัษาระดบัการปฏิบตัิงาน

เพ่ิม/ขยายระดบัการปฏิบตัิงาน

ภารกิจตามนโยบายตอ่เน่ือง

ภารกิจตามนโยบายใหม่

รายจา่ยตามภารกิจบูรณาการ

ตวัอยา่ง ปี งปม.61



วงจรงบประมาณ(Budget Cycle)

การอนุมตัิ
งบประมาณ

การบริหารงบประมาณ
(รวมการรายงานและติดตามผล)

การจัดเตรียมงบประมาณ
(งบประมาณรายรับ-รายจ่าย)

17



การอนุมตังิบประมาณ (Budget Adoption)

18

การอนุมัตงิบประมาณ คือ การทีฝ่่ายนิตบัิญญัติ หรือ
รัฐสภาพจิารณางบประมาณที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
จัดเตรียมและน าเสนอในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

การบริหารงบประมาณ  คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามทีฝ่่ายนิตบิัญญตัหิรือรัฐสภาอนุมัต ิ โดยส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ 
จะจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเสนอ
ส านักงบประมาณ เพ่ือขอความเห็นชอบ  และขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน
ประจ างวดจากส านักงบประมาณ รวมทั้งวางฎกีาขอเบิกจ่ายเงินจาก
กรมบัญชีกลาง เพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายต่อไป

19



1 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

2 ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

3 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจ่้าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) (ต่อ)

20



1. งบบุคลากร

ถัวจ่ายกนัได้ภายในงบนี้ ยกเว้น เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
อตัราตั้งใหม่ ให้จ่ายได้ตามที่ได้รับความตกลงกบัส านักงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) (ต่อ)

21

2. งบด าเนินงาน

ถัวจ่ายกนัได้ภายในงบนี้ ยกเว้น รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค จะ
น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนได้ กต่็อเม่ือไม่มีหนีค่้าสาธารณูปโภคค้างช าระ



3. งบลงทุน

ให้ใช้จ่ายตามรายการ และวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร

การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) (ต่อ)

22

4. งบเงินอุดหนุน

ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนด และหากเบิกจ่ายในลกัษณะงบรายจ่ายใด 
(งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน) กถื็อปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายน้ัน

5. งบรายจ่ายอ่ืน

ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนด และหากเบิกจ่ายในลกัษณะงบรายจ่ายใด 
(งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน) กถื็อปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายน้ัน



การโอนและหรือเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณ

ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน หรือเพิม่
ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพการให้บริการ หรือการพฒันาบุคลากรหรือ
เทคโนโลย ีโดยต้องค านึงถึงความประหยดั  ความคุ้มค่า และต้องแสดงเหตุผล 
ความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ 

ต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลติตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ลดลง ในสาระส าคญั และไม่มีหนีค่้าสาธารณูปโภคค้างช าระ
เม่ือส้ินปีงบประมาณ  (ข้อ  23)

23



การโอนและหรือเปลีย่นแปลงงบประมาณ
หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจด าเนินการได้ภายใต้แผนงานเดียวกนัทุกงบ
รายจ่าย ยกเว้นงบบุคลากร (ข้อ 24)

24

ข้อห้ามทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตาม ข้อ 24
1.ก าหนดอตัราบุคลากรตั้งใหม่
2.จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3.ค่าที่ดิน
4.ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
5.การจัดหาครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างทีม่ีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท และ 10 ล้าน
บาท



หัวหน้าส่วนราชการฯ มีอ านาจโอนและหรือเปลีย่นแปลงเงินเหลือจ่าย
ภายใตแ้ผนงานเดียวกนั (ขอ้ 25)

ซ่ึงด าเนินการบรรลุผลตามทีไ่ด้ก าหนดไว้แล้ว

ไป

รายการทีก่ าหนดไว้เดมิหรือรายการใหม่ได้  โดยมีข้อยกเว้น 5 เร่ือง 

แต่ถ้า

มีหนีค่้าสาธารณูปโภคค้างช าระ ให้โอนไปช าระหนีค่้าสาธารณูปโภคก่อน

25



ข้อห้ามทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตาม ข้อ 25

 ก าหนดอตัราบุคลากรตั้งใหม่

 ค่าทีด่ิน หรือรายการก่อหนีผู้กพนั

 การใช้จ่ายหรือสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 การจัดหาครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างทีมี่วงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท 
และ 10 ล้านบาท

 จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ (ยกเว้นทดแทน)

26



การเพิม่วงเงนิในการจดัหาครุภณัฑ์ / ส่ิงก่อสร้าง
( ข้อ  26 )

ส่วนราชการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับรายการครุภัณฑ์ / ส่ิงก่อสร้าง 
(ทีมิ่ใช่รายการผูกพนัข้ามปีงบประมาณ)

หากไม่สามารถจัดหาได้ตามวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร

หัวหน้าส่วนราชการฯ สามารถโอนและหรือเปลีย่นแปลงงบรายจ่ายต่างๆ
ภายใต้แผนงานเดยีวกนั ไปเพิม่วงเงนิในรายการครุภัณฑ์ / ส่ิงก่อสร้างได้

ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่ได้รับจัดสรร
และ

สามารถน าเงนินอกงบประมาณหรือเงินอ่ืนใด
มาใช้ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้

27



การควบคมุงบประมาณ (Budget Control)

การควบคมุงบประมาณโดยสว่นราชการ

ในการปฏิบตัิงานและใชจ้่ายเงินงบประมาณ ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณตอ้งปฏิบตัิ ให ้

เป็นไปที่ไดร้บัอนุมตัิจากรฐัสภา และตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมติคณะรฐัมนตรี ที่

เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มีการรายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้่ายเงินใหส้ านักงบประมาณและ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

28

การควบคมุงบประมาณโดยส านกังบประมาณ

ส านกังบประมาณ โดยส านกัประเมินผล และส านกัจดัท างบประมาณดา้นต่างๆ จะมีการ

ตดิตามและประเมินผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณของสว่นราชการและ

รฐัวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานต่างๆ ที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 



การควบคมุงบประมาณ (Budget Control) (ต่อ)

การควบคุมงบประมาณโดยหน่วยงาน มีเคร่ืองมือและวิธีการต่างๆ ดงัี้ี
1. การรายงาี แผี/ผล การปฏิบติังาีและการใชจ่้ายงบประมาณ แบบรายงาน 
สงป.301, สงป. 302. สงป.302/1, สงป.302/2  และ สงป. 302/3

2. การรายงานการติดตามผลเฉพาะเร่ืองหรือกรณแีบบเร่งด่วน

29

การควบคุมงบประมาณโดยส านักงบประมาณ
3. การประเมินผล ผลผลติ ผลลพัธ์ ในเชิงลกึ (In-depth)

- วิเคราะห์ผลผลิตและงาี/โครงการก่อีจดัสรรงบประมาณ
- ประเมิีผลระหวา่งการด าเีิีงาี
- ประเมิีผลผลลพัธ์ จากผลการด าเีิีงาี



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30
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ข้อเสนอ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
และเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำย จึงเห็นสมควรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เป็นรำยไตรมำส ดังนี้

 ภำพรวมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 96.00

 รำยจ่ำยลงทุนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 88.00
 รำยจ่ำยประจ ำไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 98.36 หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ เป้าหมายการ
เบิกจ่ายรวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- ภาพรวม
ประมาณร้อยละ

2,900,000 2,784,000
96.00

878,552
30.29

638,000
22.00

634,000
22.00

629,448
21.71

- รายจ่ายประจ้า
ประมาณร้อยละ

2,153,133 2,203,393
98.36

734,273
33.00

492,848
22.00

492,848
22.00

478,424
21.36

- รายจ่ายลงทุน
ประมาณร้อยละ

659,924 580,607
88.00

139,279
21.11

145,152
22.00

145,152
22.00

151,024
22.98

มติ ครม. เห็นชอบ 12 กันยายน 2560



32
เพื่อให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณา
เห็นชอบภำยในวันท่ี 15 กันยำยน 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

มติ ครม. เห็นชอบ 12 กันยายน 2560(ต่อ) 

(1.1) รำยจ่ำยประจ ำ จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1 ส าหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา



มติ ครม. เห็นชอบ 12 กันยายน 2560 (ต่อ) 
(1.2) รำยจ่ำยลงทุน กรณีจัดหำครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 

จะต้องมีควำมพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะ ผลกำรสืบรำคำ และสถำนท่ี/พื้นท่ีรองรับ
ครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน กรณีท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องด าเนินการ
ให้มีควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรก ำหนดจ ำนวนพื้นท่ี สถำนท่ีต้ัง และรำคำของท่ีดิน ข้อก ำหนด
และขอบเขตของงำน (TOR) แบบรูปรำยกำร ประมำณรำคำ สถำนท่ี/พื้นที่ก่อสร้ำง รวมถึง
การด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

ท้ังน้ี ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยก าหนดให้ รำยจ่ำยลงทุนปีเดียว จะต้อก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่าย
ลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

(2) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในกรณีที่เป็นงบบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบบูรณาการ พ.ศ. 2559 รวมทั้งติดตามให้สอดคล้องกับแผนฯ



มติ ครม. เห็นชอบ 12 กันยายน 2560 (ต่อ) 

(4) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รำยงำนผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนและการใช้
จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข โดยจัดส่งรำยงำน และบันทึกผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
(BB EvMis) เป็นรำยเดือนและรำยไตรมำส เพื่อส านักงบประมาณจะได้ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และรวบรวมรำยงำนดังกล่ำวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

(5) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตำมและ
ก ำกับดูแลหน่วยงำนในสังกัดให้ปฏิบัติตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดย
เคร่งครัด

(6) ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีเร่งรัดกำรก่อหน้ี
และเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีโดยเร็ว

(3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .....และจัดสรรงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพื้นที่
จังหวัดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาค ตามแผนฯ อย่างช้าไม่เกิน วันที่ 6 ตุลาคม 2560



ปรับปรุงแนวทางการด้าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ ปี 2561

1. รำยกำรปีเดียวที่มีวงเงินต่อรำยกำรไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท ในทุกงบรำยจ่ำย ซึ่งเข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือได้ผลกำรประกวดรำคำแล้ว แต่ไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพัน หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันภำยใน
ไตรมำสที่ 1

หำกมีควำมพร้อมสำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้ ก็เห็นสมควรให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ โดยท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส่งส ำนักงบประมำณภำยใน วันที่ 16  
กุมภำพันธ์  2561

2. รำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุน พิจำรณำทบทวนแล้ว เห็นว่ำหมดควำมจ ำเป็น หรือมีล ำดับควำมส ำคัญ
ลดลง หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลได้อย่ำงรวดเร็ว

ให้พิจำรณำปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ หรือโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
รำยจ่ำยแล้วแต่กรณี และให้พิจำรณำน ำน ำไปช่วยเหลือ เยียวยำฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ปรือปรับปรุงซ่อมแซมสถำนที่รำชกำร 
หรือสิ่งอันเป็นสำธำรณะประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หรือได้ด ำเนินกำรแก้ไข
บรรเทำผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมภำรกิจและหน้ำที่โดยค ำนึงถึงแผนปฏิรูปประเทศ กำร
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ หรือสนับสนุน
นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล

ไม่รวมถึงงบประมำณของแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนบริหำรเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น
และแผนงำนกำรบริหำรหน้ีภำครัฐ

รำยจ่ำยลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง



การตดิตามผล

จำกเอกสำร
รำยงำน

เฉพำะเรื่อง

การติดตามและประเมินผล

แนวคิด ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์มีองค์ประกอบส ำคัญคือ

มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อวัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

การประเมนิผล

เชิงลึก

-รายงานผลปฏิบัตงิานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ     

-- ตดิตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดหรือไม่
-- ปัญหาอุปสรรค กระบวนการ
ด าเนินการหรือไม่อย่างไร
--เสนอแนะแนวทางแก้ไข

---ประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่
---ผลกระทบทางบวก/ทางลบ มีหรือไม่
---มีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง
---เสนอแนะแนวทางแกไ้ข        
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ประเภทของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การประเมิน การติดตามและประเมิน การประเมิน
• บริบท
• ความต้องการจ้าเป็น
• ความเป็นไปได้
• ปัจจัยน้าเข้า
• วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

กับผลตอบแทน
• วิเคราะห์ต้นทุนกับ

ประสิทธิผล

• ผลผลิต
• ผลลัพธ์/ผลกระทบ
• ผลสัมฤทธิ์
• วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
กับผลตอบแทน

• วิเคราะห์ต้นทุนกับ
ประสิทธ์ผล

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ

• ความก้าวหน้า
• กระบวนการ
• ปัญหาอุปสรรค

ก่อนด้าเนินโครงการ ระหว่างด้าเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ

Pre-evaluation On-going 

evaluation

Post-evaluation



หน่วยงานและเครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ
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 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (การรับจ่าย, การใช้จ่าย และผลการด้าเนินงาน)

 จัดท้ารายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
 การจัดท้ารายงานการเงิน 
 การจัดท้ารายงานผลการค้านวณต้นทุนผลิต

ส้านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

กรมบัญชีกลาง

 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ส้านักงานปลัด

ส้านักนายกรัฐมนตรี
 ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 
 การวิเคราะห์ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART)
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส้าคัญตาม

นโยบายรัฐบาล
 การติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน (Quick Monitoring)
 การประเมินผล (เชิงลึก)

ส้านักงบประมาณ

 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
 การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

หน่วยงานกลาง

ส านักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน

 ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

27
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เครื่องมือของส้านักงบประมาณ
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผลของส้านักงบประมาณ
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แนวทางการตดิตามและประเมนิผล

งบประมาณ งบประมาณ

ผลสมัฤทธิห์รอืประโยชนท์ี่
จะไดร้บัจากการใชจ้า่ย

ผลลพัธ์
(outcome)

ผลลพัธ์
(outcome)

ผลผลติ
(output)

(activity)
กจิกรรม กจิกรรมหลกั

(activity)

(activity)
กจิกรรม

(activity)
กจิกรรมหลกั

ตวัชีว้ดั (KPI)

ระดบัชาติ : ประชาชน
GDP คณุภาพชวีติ

กระทรวง : กลุม่สงัคม 

2Q2T1P

ประสิทธิผล วดัทีก่ลุม่เป้าหมาย
วดัทีต่วัผลผลติ วดัไดท้นัททีนัตา

QQCT

วดัทีก่ระบวนการท างาน
จ านวนงานกบัจ านวนเงนิ
(ปรมิาณ)
ระยะเวลา

ประสิทธิภาพ ดกีว่า รวดเร็วกว่า ประหยัดกว่า

ประเมนิผล

ผลผลติ
(output)

กรม : กลุม่ผูร้บับรกิาร

QT

ตดิตามผล



.. ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลควำมคุ้มค่ำประหยัด

ควำมส ำคัญในกำรติดตำมและประเมินผล

กำรได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น

โดยใช้ปัจจัยน ำเข้ำเท่ำเดิม

หรือ กำรได้ผลลัพธ์เท่ำเดิม

แต่ใช้ปัจจัยน ำเข้ำลดลง

ภำยใต้ระดับคุณภำพ

ตำมท่ีก ำหนด

ผลผลิต/โครงกำร

และแผนงำน 

ท ำให้เกิดผลลัพธ์

ตำมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

หรือตำมท่ีคำดหวังไว้

ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน

ต้องมีควำมสมดุล

ระหว่ำง 3 Es คือ

ประสิทธิภำพ(Efficiency)

ประสิทธิผล(Effectiveness)

ประหยัด(Economy)

กำรจัดหำปัจจัยน ำเข้ำ

ด้วยต้นทุนท่ีต่ ำ

โดยใช้ปัจจัยท่ีเพียงพอ

ต่อกำรด ำเนินงำน

ภำยใต้ระดับคุณภำพ

ตำมท่ีก ำหนด



ควำมส ำเร็จของนโยบำยจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

..

ประสิทธิภำพ

ประสิทธิผล

ควำมคุ้มค่ำ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ผลสัมฤทธิ์



การเขียนโครงการ
(Project Design)
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การเขยีนโครงการ (Project Design)

การเขยีนโครงการ   ประกอบด้วย   8 ขั้นตอน

1)  การเขียนวตัถุประสงค์
2)  การเขียนวิธีการด าเนินการ
3) การเขียนระยะเวลาในการด าเนินการ
4) การก าหนดงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้
5)  ผู้รับผดิชอบโครงการ
6)  การก าหนดเกณฑ์วดัความส าเร็จของโครงการ
7)  การก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผลโครงการ
8)  การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ
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1)  การเขียนวตัถปุระสงค์

วตัถุประสงค์เป็นปัจจัยทีส่ าคญัที่สุด ที่ก าหนดความ
ชัดเจนของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะต้องระบุถึง
ความต้องการหรือผลลัพธ์ (Outcome)  ที่โครงการ จะ
ด าเนินการหรือท าให้เกิดขึ้น  (ไม่ใช่ตัวกิจกรรมของ
โครงการ) ดังน้ันวัตถุประสงค์ควรหลีกเลี่ยงการใช้
ค ากริยา
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2)  การเขียนวิธีการด าเนินการ

การเขียนวิธีการด าเนินการ หรือกิจกรรมต้องระบุถึงงาน (Task) หรือ
กจิกรรม (Activity) ทีชั่ดเจนหรือกจิกรรมหลกัของโครงการ

 วตัถุประสงค์เพ่ือให้มีการคมนาคมทีส่ะดวก กจิกรรมที่รองรับ คือ การ
ก่อสร้างถนน การตดิตั้งป้ายจราจร เป็นต้น

กิจกรรมที่ก าหนดขึ้น ต้องก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หรือทุกวตัถุประสงค์จะต้องมีกจิกรรมรองรับ เช่น 

 วัตถุประสงค์เพ่ือประชาชนมีน ้าใช้เพ่ือการเกษตร กิจกรรมที่รองรับ 
คือ การก่อสร้างฝาย เป็นต้น
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3)  การเขียนระยะเวลาในการด าเนินการ

* การก าหีดระยะเวลาของกิจกรรมตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การด าเีิีกิจกรรมของโครงการ 

* กิจกรรมบางอยา่งท าพร้อมกัี ได ้หรือท าต่อเี่ืองกัี   บางอยา่งตอ้ง
ท าตามล าดบั
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4)  การก าหนดงบประมาณและทรพัยากรท่ีใช้

งบประมาณท่ีใชต้อ้งสามารถระบุแหล่งท่ีมา (เงิีงบประมาณ/เงิีีอก
งบประมาณ)  ห รือตามประเภทค่าใช้ จ่ าย  (งบลงทุี/งบด า เ ีิีการ )                        

งบประมาณควรจ าแีกลงสู่กิจกรรมแต่ละกิจกรรม จะไดรู้้ว่ากิจกรรม
ีั้ีสอดคลอ้งกบังบประมาณหรือไม่ ใชง้บประมาณเท่าใด มีความเป็ีไปได้
หรือไม่ และหลีกเล่ียงงบประมาณไม่เพียงพอระหว่างการด าเีิีกิจกรรม  
โดยเฉพาะโครงการท่ีใชง้บประมาณมาก เพื่อด าเีิีการให้กิจกรรมีั้ีประสบ
ความส าเร็จ 
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5.  ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ

คือ ผู้ท าหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการด าเนินโครงการ โดยปกติโครงการอาจ

เกี่ยวข้องกับผู้ด าเนินการจากหลายหน่วยงาน ดังน้ันจ าเป็นที่จะต้องก าหนดผู้ที่จะท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพ หรือผู้รับผดิชอบหลกัให้ชัดเจน

คือ การก าหนดผู้รับผิดชอบควรค านึงถึงศักยภาพ  ความพร้อม  ความเหมาะสม  

ตลอดจนความตั้งใจในการด าเนินการของผู้รับผดิชอบโครงการ
ทั้ งนี้ ผู้ รับผิดชอบโครงการ ควรพิจารณาความพร้อมของปัจจัยน าเข้า (Input) 

ทั้งหมดของโครงการ ประกอบด้วย 
ความเพยีงพอของบุคลากร           เคร่ืองมืออุปกรณ์                    

เทคโนโลยแีละหลกัวชิาการเฉพาะ กระบวนการด าเนินงานโครงการ                    

ความช านาญและประสบการณ์ ทั้งของบุคลากรและผู้รับผดิชอบโครงการ
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6.  การก าหนดเกณฑ์การวดัความส าเร็จของโครงการ
( เป้าหมายของโครงการ )

- ระดบัผลผลติ ( กจิกรรม )

- ระดบัผลลพัธ์ ( วตัถุประสงค์ )
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6.1 เกณฑก์ารวดัความส าเรจ็ของโครงการ (เป้าหมาย)

- ระดบัผลผลติ : ปรมิาณ /คุณภาพ / ระยะเวลา /   ตน้ทนุ

- ระดบัผลลพัธ ์: ปรมิาณ / คุณภาพ / ตน้ทนุ
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6.2 เกณฑก์ารวดัเชงิคุณภาพ ( 

เป้าหมาย )

1. คุณภาพของสิง่ทีด่  าเนินการ

2. คุณภาพของวธิกีารด าเนินงาน : ความพงึพอใจ   
ของประชากรเป้าหมาย
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7.  การก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผลโครงการ

การเขียนโครงการที่ดี ต้องสามารถก าหนดแนวทาง / วิธีการทั้ง
ด้านการติดตามผลและประเมินผล  การติดตามผลความก้าวหน้าและการ
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการอาจด าเนินการได้ใน 2 ลกัษณะ คือ

1)  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนิน
โครงการ

2)  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอก

หากต้องการความเป็นกลางควรจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้
ประเมินผล  แต่อาจประสบปัญหางบประมาณไม่มี และใช้เวลาในการ
ประเมินผลนาน
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8.  การเขยีนประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ

ระบุในรูปของประโยชน์ที่ก ลุ่มเป้าหมาย ที่ มี ส่วนร่วมของ
โครงการจะได้รับ คือ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการที่โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับมีทั้งทางตรง / ทางอ้อม  เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน  วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ให้มีการคมนาคมที่สะดวก 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การที่ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก
ส่งผลให้คุณภาพชีวติดีขึน้
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56
สรุป ลกัษณะโครงการ...ที่ควรสนบัสนุน

งบประมาณ
ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตุผล

วตัถุประสงค์
ตถุประสงค์วธีิการด าเนินการวิ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

การเขยีนโครงการ       
มคีวามสอดคล้อง/
เช่ือมโยงระหว่างกนั
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1.ท ำอะไร?:ชื่อโครงกำร
ท ำอะไร กับใคร อย่ำงไร 3.ท ำแล้วได้อะไร?(3ผล)

เป้ำหมำย(ผลผลิต)
ปริมำณ+คุณภำพ

วัตถุประสงค(์ผลลัพธ)์ บวก
กลุ่มเป้ำหมำย+ผลประโยชน์ที่ได้

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ(ผลกระทบ)
ส่วนรวม+ผลทำงอ้อม

4.ท ำอย่ำงไร?กิจกรรมหลัก
เงินมำก น ำส่งคนภำยนอก

5.ท ำใช้เงนิเท่ำไหร่?งบประมำณ
แยกตัวคูณ+แยกค่ำใชจ้่ำย

6.วัดผล
อย่ำงไร?
วิธีว้ด
KPI

2.ท ำไมต้องท ำ?
หลักกำรและเหตผล

ที่มำ
สภำพปญัหำ(ลบ)
ควำมจ ำเป็น

ท ำหลักเพื่อเขียนโครงกำร1
2

3



กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลกระทบ
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ผลกระทบ
ส่งผลอย่างไร

4
เป้าหมาย
ได้อะไร

2

กิจกรรม
ท้าอะไร

1

วัตถุประสงค์
เพ่ือใครอย่างไร

3

เกษตรกรได้รับ
การอบรม/ความรู้
เรื่องเกษตร
อินทรีย์

ฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
น้าความรู้ไปใช้ในการท้า
เกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิม
ผลผลิต/ค่าใช้จ่ายในการท้า
เกษตร

เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนดีขึ้น



สรุปโครงการที่ดปีระกอบดว้ย

1. สามารถแกป้ญัหาได ้

2. มีวตัถปุระสงคช์ดัเจน/เป็นไปได/้วดัผลส าเรจ็ได ้

3. มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงในองคป์ระกอบ

4. กจิกรรมและวิธีการด าเนินงานเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัิ

5. โครงการสอดคลอ้งกบัเป้าหมายระดบัสูง(แผนงาน/ผลผลติ)

6. โครงการตอ้งเกดิจากขอ้มูลที่เป็นจรงิ(FACT)

7. มีการสนับสนุนดา้นนโยบาย/งบประมาณ/การบริหารโครงการ

8. ระยะเวลาเริ่มตน้/สิ้นสดุ ชดัเจนและเหมาะสมกบัช่วงเวลาที่ตอ้งปฏบิตัิ

(Window/Opportunity)
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ขอขอบพระคุณทกุท่านครบั


