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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แลวนําเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และใชเปนแนวทางในการ
จัดทําคําของบประมาณประจําป และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว หากภารกิจใดไม
มีในแผนปฏิบัติราชการประจําป  มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหภารกิจน้ัน   
 

 บัดนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 
– 2554  แลว เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2552 สํานักงบประมาณจึงไดจัดทําคูมือแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 – 2554 เพ่ือใหเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ที่สามารถ
เช่ือมโยงไปสูการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปตอไป 
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แนวทาง 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) 

เพื่อการจัดทํางบประมาณ 
 

บทนํา 
  

 แผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี 2 ประเภท คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป   
 1)  แผนปฏิบัติราชการ  4 ป   เปนแผนปฏิบั ติราชการที่สวนราชการ 

(กระทรวง/กรม) แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพื่อแสดง
ภารกิจที่สวนราชการจะดําเนินการตลอดระยะเวลา 4 ป  เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  สาระสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ   
4 ป  จะแสดงใหเห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก (ระดับชาติ) ที่สวน
ราชการเขาไปเกี่ยวของไปสู “ภารกิจ” ที่สวนราชการตองดําเนินการ โดยสวนราชการตอง
นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธที่จะทําใหภารกิจน้ันบรรลุผลสําเร็จ  
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของภารกิจเหลาน้ัน  รวมถึงผลผลิต / 
โครงการสําคัญ ที่สวนราชการจะจัดทํา เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ป   
 

 2) แผนปฏิบัติราชการประจําป   เปนแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวน

ราชการ  (กระทรวง/กรม)   ที่แสดงใหเห็นถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปใดปหนึ่งที่
กําหนด   ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสวนราชการนั้น โดยจะมีสาระสําคัญ
เชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แตจัดทําเปนแผนประจําปที่ละเอียด และชัดเจนข้ึน 
เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  และเปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป  รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

 1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

 ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ดังน้ี 
 

               มาตรา 9  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวน
ราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด  สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนา 
    (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมี
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ข้ันตอน  เปาหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
    (3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น  ซ่ึงตองสอดคลองกับ
มาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
    (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ  หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
เกิดผลกระทบตอประชาชน  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา
ผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 
 

  มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น  
โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 
 

   ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให
ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช  
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
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  เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว  
ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 
 

  ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือ
ภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สําหรับภารกิจน้ัน เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิ
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 

  มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวน
ราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ 
ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา16 ใหสามารถ
ใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งน้ีเพ่ือมิให
เพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 
 

  มาตรา 18 เม่ือมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอื่น ซ่ึงมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมาย หรือ
นําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองแลว 
 

 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2547   
 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2547  
มีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี   
 

    ขอ 8 ใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลา 
ดังตอไปนี้  
  (1) แผนปฏิบัติราชการ4 ป ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่
แผนการบริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  (2) แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบกอนเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
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  ขอ 9  ในระหวางการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผนดิน  ถาคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหมีการปรับแผนการบริหารราชการแผนดิน  เพื่อใหเหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาล
หรือเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  ใหสวนราชการที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน   ตามมาตรา 13  แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  ดําเนินการแกไขแผนการ
บริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยใหนําขอระเบียบขอ 5  มาใช
บังคับโดยอนุโลม  และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจงสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไขแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินที่แกไขดวย 
 
 

  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี  มีมติใหสวนราชการดําเนินการในเรื่องใด  แมวาเรื่องน้ันจะ
มิไดกําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการตามมติ  
คณะรัฐมนตรี และถาเรื่องน้ันจําเปนตองแกไขแผนปฏิบัติราชการดวย ใหสวนราชการ
ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
 
 

  เม่ือมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่สวนราชการขอแกไขแผนปฏิบัติราชการ
เพราะเหตุตามที่กําหนดไวในมาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหแกไขในกรณีดังกลาวแลว   ใหสวน
ราชการที่ไดรับอนุมัติใหแกไขแผนปฏิบัติราชการรีบแจงใหสวนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  และแผนนิติบัญญัติดําเนินการแกไขใหสอดคลองกัน
โดยเร็ว 
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แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป  (2552-2554)และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปของสวนราชการ/หนวยงาน 
 

 สํานักงบประมาณเปนหนวยงานหนึ่ง ที่ตองพิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวงและสวนราชการ/
หนวยงานรัฐ 
 

ก. ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2547  
ขอ 8 ใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี้  
 

  (1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่
แผนการบริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 

  (2) แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหจัดทําและเสนอรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบกอนเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
 

ข. องคประกอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  

 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 16  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทําเปนแผน 4 ป ซ่ึงตองสอดคลอง
กับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามมาตรา 13 และในแตละปงบประมาณใหจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีสาระสําคญัเกี่ยวกับ 
  1) นโยบายในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
  2) กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
  3) ข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน 
  4) ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอื่นที่ตองใช 
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  ค. การจัดทํา Template ของแผนปฏิบัติราชการ 
 

 1. ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 การบริหารราชการมาตรา 17 
กําหนดวา ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. 
รวมกันกําหนดแนวทาง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา16 ใหสามารถใชไดกับ
แผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อมิให
เพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 
 

 2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป เปน
หนาที่ของกระทรวง/สวนราชการ/หนวยงานรัฐ ที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินฯ  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16  
 ทั้งน้ี สํานักงบประมาณจะชวยในการใหคําปรึกษา เสนอแนะการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักเกณฑ /แนวทาง/เทคนิคของสํานักงบประมาณ 
 

 3. สํานักงบประมาณและสํานักงาน  ก.พ.ร. ไดรวมกันกําหนดแนวทางการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 
 

  3.1 แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของนโยบายตามแผนการบริหารราชการ
แผนดิน เปาหมายเชิงนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน ตัวช้ีวัด กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และนําไปสู การจัดทําคําขอ
งบประมาณของสวนราชการ พรอมทั้งสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ของสวนราชการดวย 
 

  3.2 พิจารณารายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดย
จําแนกเปนรายป ต้ังแตปงบประมาณ 2552-2554 พรอมทั้งระบุแหลงที่มาของเงินนอก
งบประมาณ เชน   เงินกูภายใน-นอกประเทศ เงินชวยเหลือ เงินรายได นวัตกรรมทางการเงิน 
เปนตน 
 

   3.3 Template การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ใหมีการกําหนดผลผลิต/โครงการ เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ที่นําสงถึงเปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน ยุทธศาสตรจัดสรร
งบประมาณ และเปาหมายเชิงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดินฯ 
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   3.4 สําหรับการจัดทําขอมูลแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป สวนราชการสามารถจัดทําในระบบ e – Budgeting (การวางแผนงบประมาณ) ผานทาง 
Website ของสํานักงบประมาณ (www.bb.go.th) เพ่ือลดภาระงานในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ของสวนราชการ 
 

  ง. แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ เพื่อการ
จัดทําคําของบประมาณและจัดการงบประมาณ 
 

 1. ขั้นตอน ที่สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

  1.1 ใหสวนราชการทบทวนสถานการณดําเนินภารกิจที่ รับผิดชอบตาม
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตยุทธศาสตรของกระทรวง รวมทั้ง  
ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ    
4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 
 

 ตรวจสอบภารกิจหากตรงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการ    
แผนดินฯ  ก็ให นํามาจัดทําแผนปฏิบั ติราชการ  4  ป   และ  
แผนปฏิบัติราชการประจําป  

 
 

 ตรวจสอบภารกิจแลวไมตรงแตใกลเคียงกับนโยบายในแผนการ
บริหารราชการแผนดินฯ อาจปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินฯ แลวดําเนินการตอตามนโยบาย  
 
 

 ตรวจสอบภารกิจแลว ไมตรงกับนโยบาย  ในแผนการบริหารราชการ      
แผนดินฯ สมควรยกเลิกและนําเงินในภารกิจที่ยกเลิก ไปใชใน     
ภารกิจอื่นที่มีความพรอม   แตยังขาดเงินงบประมาณที่จะใชใน     
การดําเนินการ หรือนําไปใชในโครงการที่ริเริ่มใหมตามแผน    
ปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินฯ 

 
 

 กรณีที่ เปน โครงการริเริ่มใหม ใหระบุและดําเนินการจัดทํา      
รายละเอียดใหครบถวน โดยใชแนวทางในขอ 2 (มี 7ขอ) ที่จะ 
กลาวตอไป 
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   1.2 กระทรวง / สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ  นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และประเด็นนโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดินมาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2552-2554) ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย  
 

  1.3 จัดทําแผนการปฏิบัติราชการใหครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติงานตามยุทธ
ศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda)  มิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวงและหนวยงาน      
(Function)  และมิติงานตามยุทธศาสตรพื้นที่ (Area) 
 

 2. สวนราชการ พิจารณานํานโยบายที่กําหนดในแผนการบริหารราชการ
แผนดินประเด็นที่เกี่ยวของ มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป หากในกรณีที่มีประเด็นตองปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของใหนําเสนอ
ในแผนการปรับปรุงกฎหมาย หรือแผนนิติบัญญัติไวดวย  
 

 โดยใชแนวทางการพิจารณา 7 ขอ ดังน้ี 
 

1) ไดผลลัพธที่ตอบสนองตอเปาหมายนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และ
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

2)  มีผลผลิตที่สามารถเชื่อมโยงใหเกิดผลลัพธตามที่ตองการ 
3)  มีกระบวนการจัดทําผลผลิต /กิจกรรมที่ นําไปสูผลผลิต  ตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 
4)  หนวยงานที่รับผิดชอบ มีความพรอมในการดําเนินงานทั้งดาน

ระบบ ดานการจัดการ และดานกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ 
5)  มีวงเงินคาใชจาย และแหลงที่มาของเงินที่เหมาะสม 
6)  มีความสอดคลองระหวางแผนการดําเนินงาน กลยุทธ กับแผนการ

ใชจายงบประมาณ 
7)  นํารายงานผลการวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ

ใชจายงบประมาณ (PART) มาใชเปนเครื่องมือ ประกอบการการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย และปรับทิศทางการดําเนินงาน     
รวมทั้งใชเปนขอมูลในการปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ
นําสงผลผลิตไปสู เปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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  ทั้งน้ี สามารถนํารายละเอียดในคูมือการวางแผนและบริหารโครงการ และคูมือ 
เครื่องวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : PART มาใช
ประกอบการพิจารณา (ครม. ไดเห็นชอบใหสวนราชการถือปฏิบัติ เม่ือ 4 ธันวาคม 2550) 
 

 3. สวนราชการจัดลําดับความสําคัญและความพรอมของโครงการ  

    เปนการวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินการ โดยอาจพิจารณาระยะเวลา
การดําเนินการภารกิจ ในแตละป ตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด ดังน้ี 
 

  3.1 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  การจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจําเปน ความเรงดวน และผลที่คาดวา
จะไดรับ (Desirability) หรือความคุมคาที่จะไดรับจากโครงการในมิติตางๆ เชน ประโยชนตอ
กลุมเปาหมาย ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ความจําเปนตามกฎหมาย และความสอดคลอง
กับทิศทางของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาถึงความพรอมในการดําเนินโครงการ/
ความเปนไปได (Feasibility) ในการดําเนินโครงการดวย เชน ความพรอมของผูดําเนินโครงการ 
และประสบการณในการบริหารโครงการ เปนตน  
  ทั้งน้ี สามารถนํารายละเอียดในคูมือการวางแผนและบริหารโครงการ (ซ่ึง ครม. 
ไดเห็นชอบใหสวนราชการนําคูมือฯ มาใชเปนแนวทางในการวางแผนและบริหารโครงการ เม่ือ 
27 มีนาคม 2550) มาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
(สามารถ Download คูมือไดจาก Website สํานักงบประมาณ) 
 

  3.2 สวนราชการพิจารณาแหลงเงิน ที่นํามาใชในการดําเนินภารกิจตาม
แผนการบริหารราชการแผนดินฯ โดยพิจารณาทุกแหลงเงินใหครบถวนสมบูรณ พรอมทั้ง
จําแนกเปนรายป ต้ังแตปงบประมาณ 2552-2554 ไดแก 
 

 เงินงบประมาณรายจายประจําป 
 เงินจากแหลงอื่น /เงินนอกงบประมาณ คือ 

          - เงินรายไดของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
          - เงินชวยเหลือ  
          - เงินกูใน - ตางประเทศ  
          - นวัตกรรมทางการเงิน (ตามที่กําหนดไวในคูมือการจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําป) 
 

   สําหรับการพิจารณาแหลงเงินควรหารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือใหเกิดความ
รอบคอบ 
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  3.3 พิจารณาความพรอมของผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมเฉพาะที่
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินฯ ยุทธศาสตร มีตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ผานการ
คัดเลือก โดยอาจพิจารณาจากกระบวนการผลิต เชน ความเปนไปได การออกแบบ 
ความสามารถในการผลิต และการบริหารจัดการ ทั้งในการบริหารจัดการในดําเนินการ และการ
บริหารจัดการดานการเงินของผลผลิต/โครงการและกิจกรรมนั้น ๆ กอนจะพิจารณากรอบวงเงิน           
  

 3.4 ควรพิจารณาถึงความเสี่ยง พิจารณากรอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอ
ผลสําเร็จตอสาธารณะ เปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ (การ
บริหารทรัพยากรบุคคล กฎ ระเบียบขอบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริหารสินทรัพย)   
ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต (แผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการนําสงผลผลิต) และ
ความเสี่ยงในการจัดการทางการเงิน(การบริหารเงินสด ความคุมคา การจัดลําดับความสําคัญ) 

โดยสามารถนํารายละเอียดในคูมือการวางแผนและบริหารโครงการมาใชประกอบการพิจารณา 
 

      4. ขั้นตอนการบูรณาการของกระทรวง/หนวยงานหลักที่เก่ียวของ 
          กระทรวง/หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ในฐานะเปนผูรับผิดชอบประเด็นนโยบาย

ยอยตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการบูรณาการรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
และ จัดทําแผนปฏิบัติราชการใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินฯ       
โดยพิจารณา        

1. ลดความซ้ําซอนของผลผลิต/โครงการ และงบประมาณในการดําเนินการ 
2. จัดลําดับความสําคัญในระดับแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
3. พิจารณาแหลงเงินในการดําเนินการ ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

เชน เงินรายไดของสวนราชการ เงินชวยเหลือ เงินกูภายในประเทศและ
ตางประเทศ นวัตกรรมทางการเงิน การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ( PPP) และจากแหลงเงินอื่น ทั้งน้ี ควรหารือกระทรวงการคลัง
ดวยเพื่อใหเกิดความรอบคอบ 

4. จัดทํา Phasing หรือการจัดการทรัพยากร/งบประมาณตามขอเท็จจริงวาจะ
ใชจายจริงในปใดตามแผนการดําเนินงาน ภายใตนโยบาย กลยุทธ / วิธีการ 
ตามที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน 

5. แบงงาน/มอบหมายงาน และความรับผิดชอบใหแกหนวยงานผูรับผิดชอบที่
เกี่ยวของตามประเด็นนโยบาย 

 

  ทั้งน้ี  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป       
สวนราชการสามารถขอคําปรึกษา แนะนํา จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก    
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  - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงเปน
ผูไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหเปนผูรับผิดชอบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดินฯ ใหคําแนะนําความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ
กับแผนการบริหารราชการแผนดินฯ  

 

                    - สํานักงบประมาณ ใหคําปรึกษา แนะนําความเชื่อมโยงในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกับการจัดทํางบประมาณ การจัดลําดับความสําคัญ ระดับแผนงาน โครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและประจําป ประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  
(MTEF) พิจารณาแหลงเงิน แลวจัดทํา Phasingในการจัดการทรัพยากร/งบประมาณตาม
ขอเท็จจริง ภายใตนโยบาย กลยุทธตามแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552-2554) การ
จัดการทรัพยากร/งบประมาณตามขอเท็จจริง ภายใตนโยบาย กลยุทธตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน (พ.ศ. 2552-2554) 
 

  - สํานักงาน ก.พ.ร.   ใหคําปรึกษาแนะนําดานความสัมพันธกับการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

 

  - กระทรวงการคลัง   หารือ/ ขอคําปรึกษาแนะนํา เร่ืองการจัดหาแหลงเงินใน
การดําเนินการตามประเด็นนโยบาย   

 

 5. ขั้นตอนนําเขาสูภารกิจ /หนาที่ ในระดับกระทรวง /หนวยงาน จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
เปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน ตัวช้ีวัด คาเปาหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธหนวยงาน 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม  ประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  (MTEF) 
การหาแหลงเงิน ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกับงบประมาณในกระบวนการผลิต และ
จัดทําผลผลิต พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ จัดทํา Phasing การดําเนินงาน ซ่ึงจะ
เปนการจัดการทรัพยากรใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการตามความเปนจริงในแตละป 
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  จ . ขั้นตอนการเตรียมการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปที่สมบูรณ เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
 

                   สวนราชการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหครบถวน และนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
 

   ดังน้ัน องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ที่ครอบคลุม สอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร และการจัดทํา
งบประมาณ มีดังน้ี 
 

1) วิสัยทัศน 
2) พันธกิจกระทรวง/หนวยงาน 
3) นโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน  ประเด็นนโยบาย(ยอย)

เปาหมายเชิงนโยบาย 
4) เปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน (ผลลัพธที่ตองการให

เกิดขึ้น) และตัวช้ีวัดเปาหมายการใหบริการ 
5) คาเปาหมายตัวช้ีวัด ป 2552-2554 
6) กลยุทธหนวยงาน 
7) ผลผลิต/โครงการ และกจิกรรมที่ตองดําเนินการ 
8) ประมาณการรายได รายจายของสวนราชการ และกําหนดวงเงิน

งบประมาณ /แหลงเงินที่ใชในการดําเนินภารกิจ จําแนกเปนรายปและ
ตามผลผลิต/โครงการ พรอมทั้งระบุแหลงเงินนอกงบประมาณดวย 

9) กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ และกําหนดภารกิจของหนวยงาน 
(ภารกิจพ้ืนฐาน-ภารกิจยุทธศาสตร) ที่สอดคลองกับเปาหมายเชิง
นโยบาย 

10) ภาคผนวก 
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                     อน่ึง แผนการบริหารราชการแผนดิน ของคณะรัฐมนตรี ภายใตการนําของ 
นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี   ไดจัดทําข้ึนเพื่อรองรับการทํางานตลอดชวง
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของรัฐบาลในครั้งน้ี   มีกรอบระยะเวลาตั้งแตพ.ศ. 2552 – 
2554  และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13 มกราคม  2552                  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีจะใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน  และใหทุกสวน
ราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป   ดังน้ันการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปของ
สวนราชการในครั้งน้ี  จึงตองมีระยะเวลาที่สอดคลองรองรับกับแผนการบริหารราชการ
แผนดินฉบับดังกลาวดวยเชนเดียวกัน  
  

 สําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553       
สวนราชการตองจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใต
แผนการบริหารราชการแผนดิน และมีความสอดคลองกับการปรับแผนปฏิบัติงานการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

  
**************************** 



 
 

ภาคผนวก 
 

ก. แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
แผนปฏิบัติราชการประจําป พรอมคําอธิบาย 

ข. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ค. คูมือการวางแผนและบริหารโครงการ 

ง. การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) 

จ. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
พรอมคําอธิบาย 
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แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554     (แบบ ผปร. 01) 
ระดับกระทรวง................................ 
ระดับหนวยงาน............................... 

 

 
 

 
นโยบาย 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
(ที่กําหนดในแผนการ
บริหารราชการแผนดิน) 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน 

นโยบายที่ 1 ...................... 
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่ 1.1... 
....................................... 
เปาหมายเชิงนโยบาย 
 ................................... 

 
 ตัวช้ีวัด 

................................... 

................................... 
 

 

 
 กลยุทธ............. 

 กลยุทธ................ 
 กลยุทธ................ 

 
 
 เปาหมายการใหบริการที่ 1 

 
 
 
 ตัวช้ีวัด 

 

 

วิสัยทัศน  …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

พันธกิจ 
1.......................................................................................................... 

2........................................................................................................ 

3....................................................................................................... 

4........................................................................................................ 



นโยบายที่ ................................
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่................

หนวย :ลานบาท
 เปาหมาย
เชิงนโยบาย/ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ- ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ-วิธีการ กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

1. เปาหมายการใหบริการ
    กระทรวง....................
      - ตัวชี้วัด ......
      - ตัวชี้วัด ......
      - ตัวชี้วัด ......
      - ตัวชี้วัด ......

 1.1 เปาหมายการใหบริการ 1.1.1 ผลผลิต/โครงการ... ระดับกรม
       หนวยงาน................           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......             - กิจกรรม....

            - กิจกรรม....

 1.2 เปาหมายการใหบริการ 1.1.2 ผลผลิต/โครงการ... ระดับกรม
       หนวยงาน...............           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
         - ตัวชี้วัด ......             - กิจกรรม....

            - กิจกรรม....

หมายเหตุ :  1. เงินนอกงบประมาณใหระบุแหลงที่มาของเงิน เชน เงินกูภายใน-นอกประเทศ เงินชวยเหลือ เงินรายได นวัตกรรมทางการเงิน เปนตน
  สํานักงบประมาณ

 กุมภาพันธ  2552   

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554     (แบบ ผปร.02)

กระทรวง……………………………../หนวยงาน…………………………………

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน
ปงบประมาณ 2553ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552-2554 



หนวยงาน.........................................   กระทรวง..............................................
นโยบายที่....................................
ประเด็นนโยบาย(ยอย)ที่...................

      หนวย: ลานบาท
 เปาหมาย ปงบประมาณ/ แหลงเงิน(ลานบาท)
เชิงนโยบาย เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ 2552 2553

กระทรวง/หนวยงาน หนวยนับ 2552 2553 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม
งปม. งปม.

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

1. เปาหมายการใหบริการ
   กระทรวง....................

1.1 เปาหมายการใหบริการ 1.1.1 ผลผลิต/โครงการ...
      หนวยงาน................           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......             - กิจกรรม....

            - กิจกรรม....

1.2 เปาหมายการใหบริการ 1.1.2 ผลผลิต/โครงการ...
      หนวยงาน...............           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......           - ตัวชี้วัด ......
        - ตัวชี้วัด ......             - กิจกรรม....

            - กิจกรรม....

หมายเหตุ :  1. เงินนอกงบประมาณใหระบุแหลงที่มาของเงิน เชน เงินกูภายใน-นอกประเทศ เงินชวยเหลือ เงินรายได นวัตกรรมทางการเงิน เปนตน
สํานักงบประมาณ
  กุมภาพันธ 2552

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ....            (แบบ ผปร.03)



สํานักงบประมาณ                                         กุมภาพันธ 2552      

คําอธิบายการกรอกแบบ  
 

แบบ ผปร. 01 
 

คํา/ขอความในแบบ คําอธิบาย 
กระทรวง....... ใหกรอกชื่อกระทรวง 

 

หนวยงาน...... ใหกรอกชื่อหนวยงาน 
 

วิสัยทศัน ใหกรอกวิสัยทัศนของกระทรวง/หนวยงาน 
 

พันธกิจ ใหกรอกพันธกิจของกระทรวง/หนวยงาน 
 

นโยบาย ใหกรอกนโยบายที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน   
ซ่ึงกระทรวง/หนวยงานไดรับมอบหมายใหดําเนินการ และนํามา
กําหนดเปนเปาหมายการใหบริการของกระทรวง/หนวยงาน    
พรอมทั้งใหระบุ ประเด็นนโยบาย(ยอย) เปาหมายเชิงนโยบาย   
และตวัชีว้ัดของนโยบาย 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ใหกรอกกลยทุธ/วธิีดําเนินการที่กําหนดไวในแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ซ่ึงเปนกลยุทธ/วธิีการของนโยบาย ที่กระทรวง/
หนวยงานนํามาใชเปนเปาหมายการใหบริการของกระทรวง/
หนวยงาน 
 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน 

ใหกรอกเปาหมายการใหบรกิารของกระทรวง/หนวยงาน แลวแต
กรณีซ่ึงสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พรอมทั้งระบุตวัชีว้ัดของ แตละเปาหมายการ
ใหบริการดวย 
 

 

แบบ ผปร. 02 และผปร. 03 
 

       การจัดทําขอมูลในแบบ ผปร. 02 และผปร. 03 ใหจัดทําในระบบ e – Budgeting ของ
สํานักงบประมาณ เพ่ือใหขอมูลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
สามารถเชื่อมโยงและใชประโยชนในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปได             
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือการใชโปรแกรมระบบ e – Budgeting (การวางแผน
งบประมาณ) ซ่ึงหนวยงานสามารถเขาไปใชงานระบบไดโดยผานทาง Website ของสํานัก
งบประมาณ  ( www. bb.go.th ) 
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คําอธิบายความหมายประกอบการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ  
 

1. แผนการบริหารราชการแผนดิน หมายถึ ง  แผนก า รบ ริ ห า ร ร า ชก า ร แผ น ดิ น  ที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการในชวงระยะเวลาการบริหารราชการ
ของรัฐบาล ตามเจตนารมณของคําแถลงนโยบาย
พ้ืนฐานแห ง รั ฐ  บทบัญญั ติของรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และแผนพัฒนาประเทศ
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 

2. วิสัยทัศน หมายถึง ความคาดหวังของกระทรวง/หนวยงานที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตและมีความเปนไปได โดย
อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงในปจจุบัน 
 

3. พันธกิจกระทรวง / หนวยงาน หมายถึง ขอบเขต  ภารกิจ  บทบาทหนาที่ที่ตอง
ดําเนินงาน  ทั้งที่เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอกํ าหนดต าง  ๆ   รวมทั้ งที่ ได รับมอบหมายให
ดําเนินการ  ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 
 

4. เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน หรือเปาประสงค 

หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธที่กระทรวงตองการให
เกิดขึ้นจากการใหบริการระดับกระทรวง / หนวยงาน  
ทั้งน้ี  จะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับเปาหมายยุทธ
ศาสตรของรัฐบาล  ซ่ึงผลกระทบหรือผลลัพธดังกลาวจะ
เกิดขึ้นไดจากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและ
เ ช่ือมโยงกันตามที่กํ าหนดไว ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนด
ข้ึนใหมในระหวางป แลวแตกรณี(เปนการแสดงความ
เช่ือมโยง จากเปาหมายเชิงนโยบายตามที่กําหนดใน
แผนการบริหารราชการแผนดินฯ มาสูเปาหมายการ
ใหบริการของกระทรวง/หนวยงาน) 
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5. กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนดใน
แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

หมายถึ ง  วิ ธี ดํ า เนิ นการระดับชา ติ  ที่ จ ะ นํ า ไป สู
ความสําเร็จตามเปาหมายเชิงนโยบายที่กําหนดใน
แผนการบริหารราชการแผนดินฯ 
 

6. นโยบายที่........ 
 

หมายถึง นโยบายที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการ
แผนดิน ที่กระทรวง/ หนวยงาน ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการ เ พ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายเชิง
นโยบายของนโยบายนั้นๆ 
 

7. ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่..... หมายถึง นโยบายระดับรองตอจากนโยบายที่กําหนดใน
แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

8. เปาหมายเชิงนโยบาย   หมายถึง ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นในแตละประเด็น
นโยบายตามที่กําหนดในแผนการบริหารราชการ
แผนดินที่กระทรวง/หนวยงาน ไดรับมอบหมาย 
 

9. ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง/หนวยงาน  

หมายถึง  ตัว ช้ี วัดความสํา เร็ จ  /  ผลลัพธของการ
ดําเนินงานของกระทรวง / สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหนวยงานอื่นของรัฐ ตามเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน หรือเปาประสงคที่กําหนด ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดควร
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่กลุมเปาหมาย / พ้ืนที่ที่
ดําเนินการไดรับในเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพและ
ระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ 
 

10. คาเปาหมายของตัวชี้วัด หมายถึง จํานวนหนวยนับที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการ
ใหบริการระดับกระทรวง / หนวยงาน   
 

11. หนวยนับ หมายถึง ลักษณะนามของคาเปาหมายของตัวช้ีวัด ซ่ึง
แสดงคาเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เชน  คน  ไร แหง รอยละ  
เปนตน 
 

12. ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซ่ึงอาจจะ
เปนผลผลิต (Product) หรือการใหบริการ (Service) ที่
ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวา
หนวยงานของรัฐจัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะผู
จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความตองการของ
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รัฐบาลในฐานะผูซ้ือบริการ (Service Purchaser) ทั้งใน
รูปแบบของการใหบริการโดยตรง  หรือโดยการใชวัตถุ
ส่ิงของและหรือส่ิงกอสราง  เพ่ือนําไปใชในการใหบริการ
องคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน  โดยมีตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  รวมทั้ง
คาใชจาย  ทั้งน้ี  ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่
กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ 
 

13. โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดการใหบริการ
ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือ โดยการใช
วัตถุ ส่ิ งของหรือ ส่ิงกอสราง   เ พ่ือนําไปใช ในการ
ใหบริการแกประชาชน  องคกรภายนอกสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐน้ัน  โดยมีการ
กําหนด  เปาหมาย  ระยะเวลา  และวงเงินงบประมาณ
ของโครงการที่แนนอน 
 

14. กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนําสงผลผลิต ประกอบดวย 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย กิจกรรมรอง และกิจกรรม
สนับสนุน  
 

15. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินกู เงินชวยเหลือ (เงินที่รัฐบาลและองคการ  
หรือสถาบันระหวางประเทศมอบใหรัฐบาลหรือสวนราชการ  
เพ่ือดําเนินงานตามโครงการใด ๆ) เงินรายไดของสวน
ราชการ (เงินที่สวนราชการไดรับโดยไมตองนําสงคลัง  
ตามมาตรา 24  ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) 
เงินและทรัพยสินชวยราชการ (เงินหรือทรัพยสินที่บุคคล  
บริษัท  หางราน หรือสถาบัน  บริจาคชวยเหลือแกสวน
ราชการตามวัตถุประสงคตาง ๆ) นวัตกรรมทางการเงิน 
การรวมลงทุนกับภาคเอกชน  เปนตน 
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16. ผูรับผิดชอบ หมายถึง หนวยงานภายในกระทรวงที่ไดรับมอบหมาย/
รับผิดชอบในการดําเนินการภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินฯ 
 

17. หนวยงาน หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูใน
กํากับของฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 4)  
 

 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
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หนวยงานรับผิดชอบตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

ประเด็นนโยบาย 
(๑) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักทีเ่กีย่วของ 

(๒) 
๑. นโยบายเรงดวนทีจ่ะเริ่มดาํเนนิการในปแรก  
๑.๑ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการ
บริโภค 

 

 

       ๑.๑.๑ เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาต ิ กห./มท./ยธ./นร. 
 

      ๑.๑.๒ จัดใหมีสํานักงานบรหิารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปน
องคกรถาวร 

 

พน./อก./ศธ./วธ./กษ./ยธ./นร./กค./กห./
มท./สธ./พณ./ธปท. 

๑.๑.๓ ปฏิรูปการเมือง 
 

- 

๑.๑.๔ เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก กต. 
 

๑.๑.๕ ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน 
 

อก./ทส./กต./กษ. 
 

๑.๑.๖ เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาตแิละเรงรัด
มาตรการกระตุนการทองเที่ยว 

 

กก./กค./มท./คค./ทส./นร. 
 

๑.๑.๗ เรงลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 

ทส./สธ./ศธ./รง./นร./คค./กห. 
 

๑.๒ การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 
 

 

๑.๒.๑ รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจาง
และปองกันการขยายตัวของการเลิกจาง 

 

รง. 
 

๑.๒.๒ ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพ่ือรองรับปญหาแรงงาน
วางงานจากภาคอตุสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม 

 

นร./ศธ./สธ. 

๑.๒.๓ เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดอืดรอนของผูถูกเลิก
จางและผูวางงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

 

รง./กค. 
 

๑.๒.๔ สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอาย ุ
 

พม./มท. 

๑.๒.๕ เพ่ิมมาตรการดานการคลัง 
 

- 



 

สํานักงบประมาณ                                                                                                       กุมภาพันธ  2552 

 ข -  2

 
ประเด็นนโยบาย 

(๑) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักทีเ่กีย่วของ 

(๒) 
๑.๒.๖ สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
 

มท./ วท./กค./นร. 

๑.๒.๗ ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสนิคาเกษตรผานกลไก
และเครื่องมอืของรัฐใหมีประสทิธิภาพ และเรงสรางระบบประกัน
ความเสี่ยงทางการเกษตร 

 

พณ./กษ./กค. 

๑.๒.๘ เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคา
เกษตรและสินคาชุมชน 

 

พณ./กค./กษ./มท. 

๑.๒.๙ จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาต ิ 
 

กษ. 

๑.๒.๑๐ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน (อสม.) 
ทั่วประเทศใหปฏิบตัิงานเชิงรุก 

 

สธ./มท. 
 

๑.๓ การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
 

 

๑.๓.๑ ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี ๑๕ ป 
 

ศธ./วธ./มท. 

๑.๓.๒ กํากับดแูลราคาสินคาอปุโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปน
ตอการครองชีพ 

 

พณ. 

๑.๓.๓ ดําเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
 

พน./มท./คค. 

๑.๓.๔ ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

พน. 

๑.๔ จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

 

นร. 

๒. นโยบายความมัน่คงของรัฐ 
 

 

๒.๑ ปกปองและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 
 

กห./ทก./นร./มท. 

๒.๒ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกนัประเทศใหมีความพรอมใน 
การรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดนิแดน 

 

กห./นร. 

๒.๓ เสริมสรางสันตภิาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน 
 

นร./กห./มท. 
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ประเด็นนโยบาย 

(๑) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักทีเ่กีย่วของ 

(๒) 
๒.๔ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง

ขามชาต ิ
 

นร./มท./รง. 

๒.๕ เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกบัปญหาภยัคกุคามขามชาต ิ นร./กห. 
 

๓. นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีิต 
 

 

๓.๑ นโยบายการศึกษา ศธ./นร. 
 

๓.๒ นโยบายแรงงาน รง./ศธ./อก./กษ./พณ./สธ./วท. 
 

๓.๓ นโยบายดานสาธารณสุข สธ. 
 

๓.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

นร./วธ. 

๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของชีวิต พม./มท. 
 

๓.๖ นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
 

กก. 

๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
 

 

๔.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค  
 

นร./กค. 

๔.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 

 

๔.๒.๑ ภาคเกษตร 
 

กค./กษ. 

๔.๒.๒ ภาคอตุสาหกรรม 
 

อก./รง./ศธ./กค. 

๔.๒.๓ ภาคการทองเที่ยวและบริการ 
 

กก./นร./กค./กห./คค. 

๔.๒.๔ การตลาด การคา และการลงทุน 
 

พณ./กค./กก. 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

มท./ทส./คค./ทก. 

๔.๔ นโยบายพลังงาน  
 

พน./มท./อก./กรอ./ทส. 

๔.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
 

ทก./ทส. 
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ประเด็นนโยบาย 

(๑) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักทีเ่กีย่วของ 

(๒) 
๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
 

 

๕.๑ คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้ง
ฟนฟูอุทยานทางทะเลอยางเปนระบบ 

 

ทส./วท./มท. 
 

๕.๒ คุมครองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษที่มีความสําคญัเชิงระบบนิเวศ เพ่ือการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ทส. 

๕.๓ จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภยัและบรรเทาความเดอืดรอนแก
ผูประสบภยัธรรมชาต ิ

 

ทส./กห./ทก./กก./ทท. 

๕.๔ ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ
อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย 

 

ทส./มท./อก. 

๕.๕ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

 

ทส./อก./นร. 

๕.๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนรุักษและการใชประโยชน 

 

ทส./อก. 

๖. นโยบายวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม 
 

 

๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพ้ืนฐานและ
งานวิจัยประยุกต 

 

วท./นร. 
 

๖.๒ เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบคุลากรดาน
การวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 

วท./นร./ศธ. 
 

๖.๓ ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ วท./นร. 
 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

 

๗.๑ พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิตแิละทุกระดับ 
 
 

นร./กต./ธสน. 
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ประเด็นนโยบาย 

(๑) 

กระทรวง/ 
หนวยงานหลักทีเ่กีย่วของ 

(๒) 
๗.๒ สงเสริมความรวมมือเพ่ือสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่

ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 

 

นร./กต./กค./รง./ทก. 

๗.๓ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิม
ระหวางประเทศ 

 

กต. 
 

๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่
มีบทบาทสําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมภิาคตาง ๆ 

 

กต./กค./รง./ทก. 

๗.๕ สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทดั
ฐานระหวางประเทศ 

 

กต./ทก./ทส. 

๗.๖ สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
ที่เปนประโยชนตอประเทศ 

 

กต./รง./ทส. 

๗.๗ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงใน
โลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย 

 

กต. 
 

๗.๘ สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับ
ประชาชน 

 

กต. 
 

๗.๙ คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทยและ
ภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

 

กต. 
 

๘. นโยบายการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

 

๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 

อก./ทส./นร./มท./พม./ยธ. 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  
 

อก./ทส./ยธ. 

๘.๓ สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 
 

อก./นร. 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

คูมือการวางแผนและบริหารโครงการ 
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คูมือการวางแผนและบริหารโครงการ 
 

ความเปนมา 
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในปจจุบันไดมุงเนนกลไกการขับเคลื่อนประเทศ
โดยใชยุทธศาสตรเปนตัวนําการดําเนินงาน ประกอบกับการประยุกตใชแนวคิด ยุทธศาสตร และ
โครงการริเริ่มตางๆ ในการดําเนินงานของสวนราชการ ทําใหสามารถรองรับกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตสูงในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาประเทศในดานตางๆ 
ที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

สวนราชการในฐานะเปนผูนํานโยบายภาครัฐไปปฏิบัติ จําเปนตองใหความสําคัญกับการ
วางแผนการดําเนินงานขององคกรโดยยึดเปาหมายผลผลิตที่หนวยงานจะนําสงเปนสําคัญ กลาวคือ 
หนวยงานตองพิจารณาความสอดคลองและความเชื่อมโยงของสิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวง เปาหมายของหนวยงานทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว    
กลยุทธของหนวยงาน รวมทั้ง แผนการปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปดวย  
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น หนวยงานจะตองมีการ
วางแผนที่ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวของ ตั้งแต รูปแบบของการบริหารจัดการ กระบวนการ
ดําเนินงาน / กระบวนการนําสงผลผลิต ขอมูลในการตัดสินใจ ความพรอมของบุคลากร รวมทั้ง 
กรอบความตองการดานสินทรัพยทั้งหมด มาพิจารณาวา มีโครงการใดที่จะตองเร่ิมในปงบประมาณ
ตอไป โครงการใดที่เริ่มมาแลวตั้งแตปงบประมาณที่ผานมา และจะตองปรับปรุงแกไขอยางไรใน
ปงบประมาณตอไป เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

ดวยเหตุน้ี สํานักงบประมาณจึงจัดทําคูมือที่กําหนดมาตรฐานในการวางแผนและบริหาร
โครงการขึ้น เพ่ือเปนเครื่องมือใหแกบุคลากรภาครัฐทั้งสวนราชการและสํานักงบประมาณใชเปน
แนวทางในการวางแผนและบริหารโครงการ เพ่ือคัดเลือกโครงการที่กอใหเกิดผลประโยชนตอบ
แทนที่ดีที่สุด ทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงความจําเปน ระยะเวลา ความเสี่ยง และ
คาใชจายที่เหมาะสม รวมทั้งตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับกลยุทธ เปาหมาย ตลอดจนแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงาน และสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารโครงการ เพ่ือใหการใชจาย
งบประมาณของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2550 เห็นชอบใหสวนราชการใชคูมือที่สํานัก
งบประมาณเสนอดังกลาวเปนแนวทางในการวางแผนและบริหารโครงการตอไป ซ่ึงสํานัก
งบประมาณไดเวียนแจงมติคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งจัดสงคูมือฯ ใหแกทุกสวนราชการ เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2550 
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วัตถุประสงคของคูมือการวางแผนและบริหารโครงการ 
เพ่ือใหการวางแผนและบริหารโครงการของรัฐบาลในทุกระดับเกิดประสิทธิภาพและคุมคา

ในการใชจายเงินงบประมาณ ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณและเง่ือนไขตางๆ 

สาระสําคัญของคูมือการวางแผนและบริหารโครงการ 

 คูมือการวางแผนและบริหารโครงการ มีสาระสําคัญ ประกอบดวยแนวทางการวางแผน
และบริหารโครงการอยางละเอียด พรอมตัวอยางและแบบฟอรมเพ่ือใชประกอบการดําเนินงาน 
รวมทั้งเทคนิคสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการตลอดวัฎจักรโครงการ ซ่ึงมีขั้นตอนที่
สวนราชการควรตองใหความสําคัญ 6 ขั้นตอน ไดแก (1) ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ
ที่ผานมา (2) ริเริ่มโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน (3) วิเคราะหและวางแผนรายละเอียด
โครงการ (4) วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ (5) ติดตามความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการ และ (6) ประเมินผลการใชงาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แกไข ซ่ึงแตละขั้นตอนมี
เปาหมายในการดําเนินการแตกตางกัน ดังนั้น แนวทางการดําเนินการในแตละขั้นตอนจึงแตกตาง
กันตามไปดวย 

ข้ันตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา  

ขั้นตอนแรกของการพิจารณาวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ คือ 
การทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของขอมูลความกาวหนาของโครงการตามลักษณะของแตละ
โครงการในมิติตางๆ ไดแก ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ  ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบที่
เกิดขึ้น  กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย ปญหา/อุปสรรค/แนวทางการแกไข อันจะนําไปสูการ
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการตอไป 

เปาหมายของขั้นตอนนี้ คือ เพ่ือใหผลที่ไดจากการทบทวน/ตรวจสอบ (โครงการที่
อยูระหวางดําเนินการ และโครงการซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นแลว) เปนขอมูลสําคัญสําหรับการ
วิเคราะหเพ่ือตัดสินใจเลือกดําเนินการตางๆ ไดแก เลือกดําเนินโครงการตอ โดยอาจคงแผนเดิมไว 
ปรับปริมาณ และ/หรือปรับคุณภาพ ยกเลิกโครงการ ชะลอโครงการ หรือขยายผลโครงการ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับโครงการไดแลวจะนําไปสูการดําเนินการอื่นๆ ตอไป  

ขั้นตอนการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดวย  
(1) ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ   
(2) ทบทวน/ตรวจสอบผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น     
(3) ทบทวน/ตรวจสอบกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย  
(4) ทบทวน/ตรวจสอบปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  
(5) พิจารณาตัดสินใจ  
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ข้ันตอนที่ 2 ริเร่ิมโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน  
ขั้นตอนที่สองของการพิจารณาวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ คือ 

การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการในมิติตางๆ ใหครบถวน เพ่ือสรางความมั่นใจวา
โครงการที่จะริเริ่มดําเนินการนั้น มีความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการที่แทจริง 
เปนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร รวมทั้งเปนโครงการที่มีศักยภาพและมีความคุมคาที่จะดําเนิน
โครงการ 

เปาหมายของขั้นตอนการริเริ่มโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน คือ เพ่ือ
ตรวจสอบและระบุขอมูลที่แสดงถึงความสมเหตุสมผลของโครงการซึ่งมีความเปนไปไดสูงและสามารถ
ทําใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคได อีกทั้งเพ่ือทําใหม่ันใจวา โครงการจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสาธารณะและประเทศชาติอยางเปนรูปธรรม 

ขั้นตอนการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 ประกอบดวย  
(1) พิจารณาที่มาและความสําคัญของโครงการ  
(2) พิจารณาลักษณะของโครงการ  
(3) ระบุกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย  
(4) พิจารณาแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน  
(5) พิจารณาความถูกตองทางจริยธรรมและความเปนธรรมในสังคม  
(6) ระบุเปาหมาย ผลผลิต และคาดการณผลลัพธ หรือผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
(7) พิจารณาผลกระทบตอโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีอยูแลว  
(8) วิเคราะหกระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม โดยเฉพาะในเรื่องความ

สอดคลองและผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร   
(9) วิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิต   
(10) ระบุทางเลือกอ่ืนและวิเคราะหความเหมาะสมของเทคโนโลยี  
(11) วิเคราะหความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการดําเนินการ

เบื้องตน   
(12) พิจารณาศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่         
(13) พิจารณาความพรอมและความเพียงพอของทรัพยากรและปจจัยที่เกี่ยวของ  
(14) วิเคราะหศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหนาโครงการและทีมงาน  
 

ข้ันตอนที่ 3 วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ   
ขั้นตอนที่สามของการพิจารณาวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ 

คือ การกําหนดรายละเอียดใหกับแผนการดําเนินโครงการ โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญไดแก 
ขอบเขตโครงการ พ้ืนที่โครงการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบของ
โครงการ ความคุมคาของโครงการ ความพรอมในการดําเนินโครงการ เทคโนโลยีที่ใชในการดําเนิน
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โครงการ และความเสี่ยงของโครงการที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการพิจารณาตองอยูบนพ้ืนฐานของความ
ถูกตองและความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ 

เปาหมายของขั้นตอนการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ คือ เพ่ือให
สามารถระบุรายละเอียดของโครงการในมิติตางๆ ไดอยางครบถวนและถูกตอง บนพ้ืนฐานของ
ความสมเหตุสมผล อันจะนําไปสูการจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตอไป 

ขั้นตอนการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3 ประกอบดวย  
(1) พิจารณาขอบเขตของโครงการ   
(2) วิเคราะหรายละเอียดโครงสรางผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบของโครงการ และ 
     ประโยชนตอสาธารณชน  
(3) พิจารณากฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ  
(4) วิเคราะหและทบทวนความคุมคาของโครงการ ความนาเชื่อถือของสมมุติฐาน  
       และผลประโยชนโครงการทางเศรษฐกิจ              
(5) วิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(6) วเิคราะหกระบวนการนําสงผลผลิต  
(7) วิเคราะหรายละเอียด ศักยภาพ และขอจํากัดของพื้นที่  
(8) วิเคราะหแผนและความพรอมในการใชทรัพยากรบุคคล ประมาณราคาและ 
     ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรม  
(9) วิเคราะหความเสี่ยง และแผนการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น และ  
(10) วิเคราะหตนทุน และทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ใชผลผลิต          
       และกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน  
 

ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ  
 

ขั้นตอนที่สี่ของการพิจารณาวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ คือ 
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการพิจารณาในขั้นตอนที่ผานมา อันไดแก ผลการทบทวน/ตรวจสอบ/
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ผานมา และขอมูลในการริเร่ิมโครงการ รวมทั้ง ผลการ
วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ โดยจะนําขอมูลตางๆ ทั้งหมดมาทําการวิเคราะหเพ่ือ
พิจารณาจัดทําคําของบประมาณตอไป 

เปาหมายของขั้นตอนการวิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ คือ เพ่ือให
สามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการไดอยางรอบคอบ ถูกตอง และเหมาะสม อันจะนําไปสูการ
จัดทําคําของบประมาณที่สมเหตุสมผล บนพ้ืนฐานของความถูกตองและความคุมคาในการใชจาย
งบประมาณเปนสําคัญ 
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ขั้นตอนการพิจารณาในขั้นตอนที่ 4 ประกอบดวย  
(1) จัดลําดับความสําคัญของโครงการตามมิติตางๆ  
(2) พิจารณาจัดทําคําของบประมาณ  

ข้ันตอนที่ 5 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ  

ขั้นตอนที่หาของการพิจารณาวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ คือ 
การติดตามและตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินโครงการจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณที่กําหนดไว เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และ
ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับสถานการณไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

เปาหมายของขั้นตอนการติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ คือ เพ่ือ
ทราบสถานภาพการดําเนินโครงการจริงที่เกิดขึ้น และเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพ่ือรับมือกับปญหา/อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนการพิจารณาในขั้นตอนที่ 5 ประกอบดวย  
(1) จัดทํา/อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  
(2) พิจารณาความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  
(3)ทบทวน /ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลา  
ดําเนินงาน  

(4) สรุปผลการติดตามปญหา อุปสรรค วิธีการแกไข และบทเรียน ตามลําดับ 

ข้ันตอนที่ 6 ประเมินผลการใชงาน และติดตาม/ปรับปรุง/แกไข  

ขั้นตอนสุดทายของการพิจารณาวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ 
คือ ประเมินการใชประโยชนจากผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว โดยจะตองทําการ
พิจารณาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในทุกมิติที่เกี่ยวของ รวมทั้งทําการสรุปปญหา แนวทางแกไข และ
จัดทําบทเรียนที่ไดจากโครงการ 

เปาหมายของขั้นตอนนี้ คือ เพ่ือประเมินผลการใชงานทั้งในเชิงบวกและลบ และ
เพ่ือนําผลที่ไดจากการสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข มาจัดทําบทเรียนที่ไดจากโครงการ 
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงโครงการอื่นๆ ในอนาคตตอไป 

ขั้นตอนการพิจารณาในขั้นตอนที่ 6 ประกอบดวย  
(1) ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต  
(2) ประเมินผลลัพธและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย    
(3) ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ  
(4) สรุปปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน แนวทางการแกไข และบทเรียน  
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ตารางแสดง ภาพรวมขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ 

ข้ันตอน คําอธิบาย 

 

 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของขอมูลความกาวหนา
ของโครงการตามลักษณะของแตละโครงการในมิติ
ตางๆ ไดแก ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุมเปาหมายและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ปญหา/อุปสรรค/แนวทางการแกไข 
อันจะนําไปสูการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ตอไป 

 

 พิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการในมิติ
ตางๆ  ใหครบถวน เ พ่ือใหสรางความมั่นใจไดวา
โครงการที่จะริ เริ่มดําเนินการนั้น มีความถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการที่แทจริง 
เปนไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร รวมทั้ง เปนโครงการ
ที่มีศักยภาพและมีความคุมคาที่จะดําเนินโครงการ 

  กําหนดรายละเอียดใหกับแผนการดําเนินโครงการ โดย
ครอบคลุมประเด็นสําคัญไดแก ขอบเขตโครงการ พ้ืนที่
โครงการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบของโครงการ ความคุมคาของโครงการ ความ
พรอมในการดําเนินโครงการ เทคโนโลยีที่ใชในการ
ดําเนินโครงการ และความเสี่ยงของโครงการที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยการพิจารณาตองอยูบนพ้ืนฐานของความ
ถูกตองและความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ 

 

 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการพิจารณาในขั้นตอนที่ผาน
มา อันไดแก ผลการทบทวน/ตรวจสอบ/ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการที่ผานมา และขอมูลในการริเริ่ม
โครงการ  รวมทั้ ง  ผลการวิ เคราะหและวางแผน
รายละเอียดโครงการ โดยจะนําขอมูลตางๆ ทั้งหมดมา
ทําการวิเคราะหเพ่ือพิจารณาจัดทําคําของบประมาณ 

 

 ติดตามและตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและ  
แผนงบประมาณที่กําหนดไว 

  ประเมินการใชประโยชนจากผลผลิตเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยจะตองทําการพิจารณาทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบในทุกมิติที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ทําการ
สรุปปญหา แนวทางแกไข และจัดทําบทเรียนที่ไดจาก
โครงการ 

 

ขั้นตอนที่ 1  ทบทวน/ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานโครงการที่ผานมา (Review Phase) 
 

ขั้นตอนที่ 5  การติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินโครงการ (Implementation 
Monitoring Phase) 

ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหและจัดทําคําขอ
งบประมาณ (Budget Allocation Phase) 

ขั้นตอนที่ 2  การริเริ่มโครงการใหมและ
วิเคราะหเบื้องตน (Conceptual Phase)  

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหและวางแผน
รายละเอียดโครงการ (Project Planning 
Phase) 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการใชงาน และ
ติดตาม/ปรับปรุง/แกไข (Utilization 
Phase) 
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ประโยชนของคูมือการวางแผนและบริหารโครงการ 
 

คูมือการวางแผนและบริหารโครงการ สามารถนําไปใชประโยชนในการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การวางแผนและบริหารโครงการของสวนราชการ โดยนําแนวทางและขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวใน
คูมือฯ ไปใชในการทบทวนผลการดําเนินโครงการที่ผานมา หรือใชวิเคราะหโครงการที่ริเร่ิมใหม 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในแตละป รวมทั้งการนําไปใชประโยชนในการจัดทํารายละเอียด
โครงการ  การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลโครงการ  ซ่ึงชวยใหการวิเคราะหเปนระบบ
มากขึ้น  เห็นขอบกพรองในการเขียนโครงการ และเห็นความเปนไปไดของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการชัดเจนขึ้น  นอกจากนี้สวนราชการยังสามารถใชคูมือฯเปนเครื่องมือประกอบการติดตาม
ผลงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด  เกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณและเกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการนําสงผลผลิต   
 

************************* 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะหระดับความสําเร็จ 

ของการดําเนนิงานจากการใชจายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) 

 
 
 
 
 
 
 

   
  
                         
สํานักประเมินผล               

       สํานักงบประมาณ 
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บทนํา 
 
 จากการที่สํานักงบประมาณไดมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากระบบ
งบประมาณแบบแผนงานเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic 
Prefornance Based Budgeting : SPBB)  ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.  2546  เพ่ือใหการจัดสรร
งบประมาณ  การบริหารจัดการงบประมาณสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรของรัฐบาลใหบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวและเกิดประโยชนอยางแทจริง 
 หลักการสําคัญของระบบงบประมาณแบบใหม  คือ  การจัดสรรงบประมาณให
เช่ือมโยงและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐบาลไดตามเปาหมายที่กําหนด  และจัดสรร
งบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองกับผลงาน (Performance) ของหนวยงานภาครัฐในการนําสง
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของรัฐบาลในแตละปงบประมาณ  โดยหนวยงานภาครัฐที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจในการดําเนินการตามเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาลจะตอง
กําหนด  เปาหมายการใหบริการกระทรวง  ยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการ
หนวยงานแผนกลยุทธ  ผลผลิต/โครงการและกิจกรรม  และดําเนินการบริหารงานตามแผนกลยุทธ
เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดเพื่อสนับสนุนเปาหมายยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ  
ดังน้ัน   การที่จะจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองกับผลงาน (Performance) ของ
หนวยงานภาครัฐในการนําสงผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของรัฐบาล  จึงจําเปนที่จะตองมีการ
ติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ภาครัฐอันเปนสารสนเทศที่สําคัญในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ  และการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองกับผลงาน (Performance) ของหนวยงานภาครัฐในการ
นําสงผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของรัฐบาลในแตละปงบประมาณ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB) ใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
หนวยงานภาครัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  สํานักงบประมาณจึงไดดําเนินการพัฒนาระบบ
และรูปแบบการติดตามประเมินผลใหสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม  
ยุทธศาสตร 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.  2547  สํานักงบประมาณไดดําเนินการศึกษาและพัฒนา
ตนแบบเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART) ที่ใชในการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
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โครงการและแผนงานของประเทศสหรัฐอเมริกาผลจากการศึกษาพบวาเปนเคร่ืองมือที่สามารถ
นํามาปรับใชกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของประเทศไทย  ตอมาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  2548  สํานักงบประมาณไดนําเครื่องมือ PART ไปทดลองใชกับสวนราชการ
นํารอง  จํานวน 20 หนวยงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ PART ใหสอดคลองกับ
ระบบบริหารราชการและระบบงบประมาณของประเทศไทย  และในปงบประมาณ พ.ศ.  2549  
ไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ PART  อยางตอเน่ืองโดยขยายหนวยงานนํารองเพ่ิมข้ึน  จํานวน 
20 หนวยงาน  รวมเปน 40 หนวยงาน  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ PART ใหสามารถวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจตางกัน
ไดอยางมีมาตรฐานและดําเนินการจัดทําคูมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ  จําแนกตามภารกิจของสวนราชการ 5 ดาน  ไดแก  ดานการ
เศรษฐกิจ  ดานบริการชุมชนและสังคม  ดานความมั่นคง  ดานการบริหารทั่วไปของรัฐ  และ 
ดานสิ่งแวดลอม  ซ่ึงสามารถนําไปใชไดกับหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานและผลการวิเคราะหจะ
เปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณในระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) 
 2.1  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐจัดทํางบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร  โดยตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 
 2.2  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถวัดระดับความสําเร็จในเชิงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  และความคุมคา 
 2.3  เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศที่สําคัญประกอบการตัดสินใจในกระบวนการ
จัดการงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หนวยงานภาครัฐ  ฝายบริหาร  และฝายนิติบัญญัติ 
 
3.  การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 
 3.1  กรอบแนวคิด 
 แนวคิดของการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ต้ังอยูบนพื้นฐานวา “ผลการ
ดําเนินงานที่ดีเกิดจากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่มีความสัมพันธและตอเน่ืองกันทั้งระบบ”  
โดยหนวยงานภาครัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจในการดําเนินการตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรของรัฐบาลจะตองกําหนด  เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  แผนกลยุทธ  ผลผลิต/
โครงการและกิจกรรม  ที่สอดคลองกับ  ยุทธศาสตรกระทรวง  เปาหมายการใหบริการกระทรวง  
และยุทธศาสตรชาติ  เพ่ือหนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินการบริหารงาน  ตามแผนกลยุทธให
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บรรลุเปาหมายแตละระดับที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา  การวิเคราะห
ระดับความสําเร็จฯ  ประกอบดวยชุดคําถาม 5 ชุดคําถาม  ไดแก 
 ชุด ก)  จุดมุงหมายและรูปแบบ 
 ชุด ข)  การวางแผนกลยุทธ 
 ชุด ค)  การเชื่อมโยงงบประมาณ 
 ชุด ง)  การบริหารจัดการ 
 ชุด จ)  การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ 
 หนวยงานภาครัฐจะนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 

3.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
(1) ชวงกอนการประเมิน  เปนชวงของการเตรียมการของหนวยงานภาครัฐ

ในการศึกษารายละเอียดชุดคําถาม เอกสารประกอบคําตอบและการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน    
โดยสํานักงบประมาณจะจัดประชุมช้ีแจง  หลักเกณฑและวิธีการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐ 

(2) หนวยงานภาครัฐสงผลการประเมินตนเองใหสํานักงบประมาณ โดย
เจาหนาที่สํานักประเมินผล  และเจาหนาที่สํานักจัดทํางบประมาณที่รับผิดชอบผลผลิตของ
หนวยงานดังกลาวจะรวมกันพิจารณาผลการประเมิน  ซ่ึงอาจมีการประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานในกรณีที่คําตอบและเอกสารประกอบคําตอบยังไมชัดเจน 

(3) สํานักประเมินผลรวมกับสํานักจัดทํางบประมาณจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหระดับความสําเร็จฯ  ของหนวยงานภาครัฐเสนอ  “คณะกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ” เพื่อพิจารณานําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีในภาพรวมประจําปตอไป 

3.3  ขอกําหนดในการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช 
จายงบประมาณ 
  (1)  หนวยงานภาครัฐจะประเมินผลผลิต/โครงการของหนวยงานทุกผลผลิต/
โครงการ  ที่ไดรับงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของ
หนวยงานในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรรัฐบาลกับผลผลิต/โครงการของหนวยงาน โดยใชแผนกล
ยุทธของหนวยงานเปนหลัก 
  (2)  การประเมินจะใชเอกสารประกอบคําตอบเปนหลักในการพิจารณา 
  (3)  คําตอบของการประเมินจะตองเปนขอตกลงรวมกันระหวางสํานัก
งบประมาณและหนวยงานภาครัฐ  โดยหนวยงานจะตองประเมินตนเองกอน (Self Assessment) 
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แลวจึงสงรายงานการประเมินตนเองใหสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาใหความเห็น ในกรณีที่
สํานักงบประมารพิจารณาแลวเห็นวาคําตอบและเอกสารประกอบคําตอบขอใดยังไมชัดเจน  
หนวยงานภาครัฐตองหาเอกสารประกอบมาชี้แจงเหตุผลจนทั้งสองฝายมีความเห็นตรงกัน  จึงจะ
สามารถสรุปคําตอบได 
 3.4   การวิเคราะหผลการประเมิน 
 ในการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
ผูรับผิดชอบทั้งสํานักจัดทํางบประมาณและสํานักประเมินผลจะทําการวิเคราะหคําตอบและ
เอกสารประกอบที่หนวยงานภาครัฐสงมาให  โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 
 คําถามชุด ก :  จุดมุงหมายและรูปแบบ      จํานวน 6 ขอ   รวม  10  คะแนน 
 คําถามชุด ข :  การวางแผนกลยุทธ จํานวน 7 ขอ   รวม  20  คะแนน 
 คําถามชุด ค :  การเชื่อมโยงงบประมาณ จํานวน 5 ขอ   รวม  20  คะแนน 
 คําถามชุด ง :   การบริหารจัดการ จํานวน 7 ขอ  รวม  20 คะแนน 
 คําถามชุด จ :   การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ จํานวน 5 ขอ   รวม  30 คะแนน
 รวมคะแนนทุกชุดคําถาม  จํานวน 30 ขอ  รวม 100 คะแนน 
 เม่ือไดผลคะแนนแลวจะแบงผลคะแนนออกเปน 3 ระดับตาง ๆ ดังน้ี 

• ไดคะแนนรวมนอยกวา 60 คะแนน  อยูในระดับที่ตองแกไข 

• ไดคะแนนรวมอยูในชวง 65 – 85 คะแนน  อยูในระดับปานกลางยังตองมีการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

• ไดคะแนนรวมมากกวา 85 คะแนน  อยูในระดับดี  อยางไรก็ตาม  หนวยงาน
ภาครัฐจะตองรักษาระดับคะแนนใหเปนมาตรฐานตลอดไป 
 จากคะแนนรวมดังกลาว  จะแปลงเปนรูปภาพกราฟ  เพ่ือแสดงภาพรวมของ
ระดับความสําเร็จในดานตาง ๆ สําหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศที่ผูบริหารจะใชตัดสินใจปรับปรุง
แกไข  การดําเนินงานตอไป 
 
4. การนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
มาใชในกระบวนการงบประมาณ 
 ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร สารสนเทศจากการ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ เปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการงบประมาณ ดงัน้ี 
 4.1 การวางแผนและจัดทํางบประมาณ  สารสนเทศจากการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ จะเปนประโยชนในการทบทวน และ
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ตรวจสอบผลงาน  การดําเนินงานผลผลิต/โครงการของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจใหการสนับสนุนงบประมาณ 
 4.2 การอนุมัติงบประมาณ  สารสนเทศจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกัน จะเปน
ประโยชนตอฝายนิติบัญญัติในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  4.3 การบริหารงบประมาณ  สารสนเทศจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐจะเปนประโยชนตอการบริหาร
งบประมาณทุกระดับ  โดยคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และหัวหนาสวนราชการของหนวยงาน
ภาครัฐ  สามารถใชประโยชนในการบริหารงบประมาณและปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ (Function) นโยบายของรัฐ (Agenda) และพื้นที่การ
ดําเนินงาน (Area) ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
    4.4 การติดตามและประเมินผล เปนข้ันตอนเพื่อใหทราบความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตลอดจนผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  อันเปนสารสนเทศที่
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณาและตัดสินใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการงบประมาณ 
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ
จะแสดงจุดออน  จุดแข็งในการบริหารงานของหนวยงาน ต้ังแตข้ันตอนการวางแผน  การบริหาร
จัดการ  เพ่ือใหเกิดผลผลิตและผลลัพธ  ซ่ึงจะเปนสารสนเทศสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลงาน ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  ซ่ึงจะทํา
ใหประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมากขึ้น 
  ทั้งน้ี  สามารถแสดงขั้นตอนการนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ มาใชใน
กระบวนการงบประมาณตามแผนภูมิ และความสัมพันธของปฏิทินการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จฯ และปฏิทินงบประมาณ ดังน้ี 
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แผนภมูแิสดงการนาํเครือ่งมอื PART มาใชในกระบวนการงบประมาณ 
 

 
 
 สงป. 

สศช. 
กค. 
ธปท. 

กําหนดนโยบาย วงเงนิ และ
ยทุธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
ครม. 

สงป. สํานกังบประมาณ 
สศช. สํานกังานคณะกรรมการ 
        เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ
กค.    กระทรวงการคลงั 
ธปท. ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานกังบประมาณแจง  กระทรวง ทบวง / กรม 
ใหจัดทาํคาํของบประมาณรายจายประจําป 

สงป. 

กระทรวง / ทบวง / กรม 
จัดทาํคาํของบประมาณ 

สาํนกังบประมาณจัดทาํ 
ราง พ.ร.บ. งบประมาณ

  

PART 
ชุด ก – ข 
ค – ง - จ  ครม. เห็นชอบราง 

พ.ร.บ.งบประมาณ

สํานกังบประมาณแจง         
สวนราชการจดัทาํแผนปฏบิติังาน 
แผนการใชจายเงนิงบประมาณ 

หนวยงานราชการ 
- จัดทาํแผนปฏบิติั 
- ดําเนนิงานตามแผน 

ปรบัแผน / โอนเปล่ียนแปลง 

PART 
ชุด ก – ข 
ค – ง - จ 

รฐัสภาพิจารณาอนมุติัราง พ.ร.บ. 
- วาระที ่1 
- คณะกรรมาธกิาร 
- วาระที ่2 - 3 

วฒุสิภา 

พ.ร.บ. งบประมาณประจาํป 

การบญัชีกลาง /สาํนกังบประมาณ 
เห็นชอบแผน / กํากบัติดตาม 

ขัน้ตอนท่ี 4  การตดิตามและประเมนิผล 

การติดตามผลการใชจาย 
งบประมาณของหนวยงาน 

ทกุหนวยงานรายงานผลตาม 
แผนการใชจายงบประมาณ 

สํานกังบประมาณติดตาม 
ประเมนิผลรายไตรมาสประจําป 

PART ชุดที ่จ PART ชุดที ่จ 

PART ชุดที ่ง 

ขัน้ตอนท่ี 3  การบริหารงบประมาณ 

ขัน้ตอนท่ี 2  การอนมุตังิบประมาณ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัทํางบประมาณ 
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ความสัมพนัธของปฏิทินการดําเนินงาน PART และปฏิทินงบประมาณ 
เดือน ปฏิทินการดําเนินงาน PART ปฏิทินงบประมาณ 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
 
 
 
 
ธันวาคม – 
มกราคม 

- หนวยงานของรัฐดําเนินการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ (PART) โดยจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง พรอมเอกสารสงให
สํานักงบประมาณ 
 
- สํานักงบประมาณตรวจสอบและวเิคราะห 
รายงานการประเมินผลตวัเองของหนวยงาน
ภาครัฐ 
 

ข้ันการทบทวน 
(ใชระยะเวลา 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.)    

 สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รวมกับสํานักงบประมาณ 
        - ทบทวน แผน/ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร  เป าหมายผลผลิตและ
ตัวชี้วัดของหนวยงาน 
       - ติดตามผลการดําเนินงานและผล
ก า ร ใ ช จ า ย ง บ ป ร ะ ม าณป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 

 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  สํ า นั ก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และธนาคารแหงประเทศไทยรวมกัน
กําหนดกรอบโครงสร างงบประมาณ
ประกอบดวย ประมาณการรายได วงเงิน
งบประมาณ ภาระหนี้ และวงเงินกู 

มกราคม - สํานักงบประมาณแจงผลการวิเคราะหให
หนวยงานภาครัฐทราบ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงบประมาณป
ปจจุบัน และเตรียมจัดทําคาํของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณถัดไป 

ข้ันการวางแผน 
(ใชระยะเวลา 2 เดือน ม.ค. – ก.พ.) 

 สํ า นั ก ง บ ป ร ะ ม าณ ร ว ม กั บ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค มแห ง ช า ติ จั ด ทํ า ข อ เ ส นอ
เปาหมายยุทธศาสตร รัฐบาลและยุทธ
ศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณถัดไป 

 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
กรอบโครงสรางงบประมาณ เปาหมาย
ยุทธศาสตรรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณประจําปถัดไป 
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เดือน ปฏิทินการดําเนินงาน PART ปฏิทินงบประมาณ 

กุมภาพันธ - 
พฤษภาคม 

 -  สํานักงบประมาณนําผลการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ เปนสารสนเทศ
ประกอบการจัดทํางบประมาณ 
 -  สํานักงบประมาณรายงานผลการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ ( PART) ของหนวยงาน
ภาครัฐและใหคณะรัฐมนตรเีพ่ือเปน
สารสนเทศประกอบการจัดทําราง พรบ. 
งบประมาณรายจายประจําป 
 

ข้ันการจัดทํางบประมาณ 
( ใชระยะเวลา 3 เดือน มี.ค. – พ.ค. ) 

 สวนราชการและรัฐวิสาหกิจรับ
นโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเจาสังกัด เพ่ือพิจารณาจัดทํา
รายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณ
รายจ ายประจํ าป งบประมาณเสนอ
ก ร ะ ท ร ว ง  รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ร อ ง
นายกรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองและ
นําสงสํานักงบประมาณ 

 สํ านั กงบประมาณพิ จารณา
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และ
จัดทําราง พ.ร.บ.งบประมาณประจําป
เ สนอต อ น ายก รั ฐ มนต รี เ พ่ื อ เ สนอ
คณะรัฐมนตรี 

 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ราง พ.ร.บ. งบประมาณประจําป 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 

 - สํานักงบประมาณรายงานผลการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จฯของหนวยงานภาครัฐให
รัฐสภาเพื่อเปนสารสนเทศประกอบการ
อนุมัติงบประมาณ 

ข้ันตอนการอนุมัติงบประมาณ 
( ใชระยะเวลา 4 เดือน มิ.ย.- ส.ค.) 

 คณะรัฐมนตรี นําราง  พ .ร .บ . 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป เ ส น อ ส ภ า
ผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 

 สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง 
พ.ร.บ. งบประมาณ ในวาระที่ 2-3 

 วุ ฒิ ส ภ าพิ จ า รณ า ใ ห ค ว า ม
เห็นชอบราง พ.ร.บ.งบประมาณประจําป 

 สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรีนําราง พ.ร.บ.งบประมาณ
ประจําปขึ้นทูลเกลาถวายเพื่อประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป 
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5. ประโยชนของการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ 
    5.1 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 
 หนวยงานภาครัฐสามารถนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ไปใชประโยชน
ในกระบวนการจัดการงบประมาณ ดังตอไปนี้ 
  (1) ทบทวนและตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานมา  ของผลผลิต/โครงการ
โดยผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ จะเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาในระดับ
กรมและกระทรวง เพ่ือการปรับนโยบายและกําหนดทิศทางการทํางานใหสามารถนําสงผลผลิต
ไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล  และใชประกอบการตัดสินใจ  คงไว  หรือชะลอ  ยกเลิก 
ผลผลิต/โครงการหรือกิจกรรมภายใตผลผลิต 
  (2) วิเคราะหและตรวจสอบเบ้ืองตนผลผลิต/โครงการและหรือกิจกรรมผลผลิต
ที่กําหนดขึ้นมาใหม   เพ่ือวิเคราะหประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกกลุมเปาหมายทุกระดับ และความ
เปนไปไดในการนําสงผลผลิตไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล  อันจะนําไปสูการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนตอไป 
   (3) วิเคราะหและวางแผน  จัดทํารายละเอียดผลผลิต/โครงการหรือกิจกรรม
ตาง ๆ ภายใตผลผลิต  รวมท้ังกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัด (KPI) ผลผลิตและผลลัพธของผลผลิต/
โครงการ เพ่ือใชตรวจสอบและวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหมีความครบถวนถูกตองและ
สมบูรณ 
  (4) วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ โดยหนวยงานภาครัฐสามารถนําผล
การวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ในการนําสงผลผลิตไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล      
ขีดความสามารถของหนวยงานที่รับผิดชอบในการนําสงผลผลิต  มาใชประโยชนในการจัดลําดับ
ความสําคัญของผลผลิต/โครงการ เพ่ือใหการจัดทําคําของบประมาณอยูบนพื้นฐานของผลงาน 
(Performance) ตามหลักการของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
  (5) วิเคราะหความกาวหนาของการดําเนินงานผลผลิต/โครงการและกิจกรรม  
เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินงาน และใชเปนขอมูลในการปรับแผนการ
ปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มผลงาน (Performance) ใหบรรลุ เปาหมายของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  (6) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลผลิต/โครงการและ
กิจกรรมใหเกิดประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงจะสงผลใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5.2 ประโยชนตอสํานักงบประมาณ 
 สํานักงบประมาณ  สามารถนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ไปใช
ประโยชนในกระบวนการจัดการงบประมาณ  ดังตอไปนี้ 
  (1) ทบทวนและตรวจสอบผลงาน (Performance) การดําเนินงานผลผลิต/
โครงการของหนวยงานภาครัฐ  เพ่ือประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจใหการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใหดําเนินการผลผลิต/โครงการนั้นตอไป  หรือชะลอ  ยกเลิก 
  (2) วิเคราะหและตรวจสอบเบื้องตน  ผลผลิต/โครงการของหนวยงานภาครัฐ 
ที่กําหนดขึ้นมาใหม  โดยพิจารณาความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล พันธกิจ
ของหนวยงาน ขีดความสามารถของการบริหารจัดการของหนวยงานที่แสดงผลงาน 
(Performance) และความสามารถในการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  เพ่ือใหม่ันใจ
วาผลผลิต/โครงการ  ที่กําหนดขึ้นใหมสามารถนําสงผลลัพธไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล
ตามพันธกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ 
  (3) วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพโดยผลการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จฯ จะเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการวิเคราะหและจัดสรรงบประมาณที่มี
อยูอยางจํากัด  ทั้งในการจัดลําดับความสําคัญของผลผลิต/โครงการ  และการจัดสรรงบประมาณ
บนพื้นฐานของผลงาน (Performance) ของหนวยงานตามหลักการของระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
  (4) ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานของผลผลิต/โครงการหรือ
กิจกรรมภายใตผลผลิต  โดยผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ จะทําใหทราบสถานภาพและ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธเบื้องตนและ
เตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับมือกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  (5) นําภาพรวมของผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ของหนวยงานภาครัฐ
เปนสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
ซ่ึงสงเสริมหนวยงานภาครัฐใหสามารถดําเนินการบรรลุผลงานตามเปาหมายที่กําหนดไวและ  
ทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมากขึ้น 
 5.3 ประโยชนตอคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติ 
  คณะรัฐมนตรี  สามารถนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ไปใชประโยชน
ในการบริหารงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีประจํากระทรวง ดังตอไปนี้ 
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  (1) ทบทวนและตรวจสอบผลการดําเนินงานในการนําสงผลผลิตไปสู
เปาหมาย  ยุทธศาสตรของรัฐบาลของหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงตาง ๆ เพ่ือให
คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเชิงนโยบายของหนวยงานนั้น ๆ  
  (2) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในสังกัด
กระทรวงเพื่อใหรัฐมนตรี  สามารถกํากับแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินงาน 
และปรับแผนการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที 
  (3)  เ พ่ือทราบถึงความสํา เร็ จของหนวยงานในการดํา เนินงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งทําใหม่ันใจวาผลผลิตที่กําหนดจะสามารถนําสงผลผลิตไปสู
เปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาลที่กําหนดไว 
  (4) เ พ่ือมีสารสนเทศที่ เปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับสภานิ ติบัญญัติ
ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 
6. แนวทางการดําเนินการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ ของสํานักงบประมาณ 
 จากการที่สํานักงบประมาณดําเนินการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ อยางตอเน่ือง
ทําใหมีความมั่นใจวาการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชกับหนวยงาน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิเคราะหจะแสดงขอเท็จจริงของผลผลิต/โครงการ
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงและความสัมพันธของผลผลิตกับเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล การบริหารจัดการผลผลิต/
โครงการ ตลอดจนระดับความสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงาน 
 ผลการวิเคราะหดังกลาวจะเปนสาสรสนเทศที่สําคัญในกระบวนการจัดการ
งบประมาณ ต้ังแตข้ันตอนการจัดทํา การอนุมัติ การบริหารงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลของสํานักงบประมาณ และหนวยงานภาครัฐ โดยผลการวิเคราะหเปนสารสนเทศที่
สําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการนําสงผลผลิตไปสูเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล สํานัก
งบประมาณจะดําเนินการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสําหรับหนวยงานภาครัฐ
เฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยประเมินผลการดําเนินงานตนเองจากผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาทั้งน้ี หากหนวยงานใดมีผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ โดยสรุปจากคะแนนรวมของชุดคําถาม (30 ขอ 
100 คะแนน) อยูในระดับที่ตองแกไขหรือตองมีการปรับปรุง ผูบริหารหนวยงานจะไดใชเปน
ขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานตอไป และในปงบประมาณ พ.ศ. 
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2552 สํานักงบประมาณจะขยายเปาหมายการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกหนวยงานภาครัฐที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ สําหรับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเม่ือมีความพรอมก็จะ
พิจารณาดําเนินการในระยะตอไป 

 
******************************** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
ของสวนราชการ 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 
ความสําคัญ 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรสวนราชการ (Strategic Planning) หรือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 
ป เปนการกําหนดทิศทางของสวนราชการโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการบริหารราชการแผนดินและกรอบประมาณการงบประมาณรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ที่เหมาะสมและเปนไปไดจริง โดยมีประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา 
ดังน้ี  

 เปาหมายและขอบเขตของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตองครอบคลุมสาระสําคัญตามแผนการ
บริหารราชการแผนดิน 
 ตองกําหนดผลผลิต งบประมาณ และจัดทํา MTEF ที่สอดคลองกับ MTEF ในภาพรวมของ
ประเทศตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 ตองมีโครงการสําคัญตามที่รัฐบาลมอบหมายในแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 
ผลที่คาดหวัง 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการที่สอดคลองกับกรอบประมาณการงบประมาณรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ที่รัฐบาลกําหนด และเปนไปตามทิศทางของแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 
 
บทบาทหนวยงานที่เก่ียวของ 
สวนราชการ 

 ทบทวนสภาวะแวดลอมภายใตบริบทของสวนราชการ และติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ผานมา 

 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณและตรวจสอบภาระงบประมาณตางๆ ของสวนราชการ 
 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4 ป) และกําหนดเปาหมาย/กลยุทธ/ผลผลติ/ตัวชี้วัด/โครงการ 
 จัดทําประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 

 ริเริ่มและจัดทําโครงการในหวงระยะเวลา 4 ป ตามแผนปฏิบัติราชการ 
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สํานักงบประมาณ 
 ใหคําแนะนําสวนราชการในการจัดทํางบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ให
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และสอดคลองกับกรอบประมาณ
การงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ที่รัฐบาลกําหนด 

 ใหคําแนะนําในการปรับปรุงฐานขอมูล MTEF (Bottom-up Process) ของสวนราชการ
ทั้งหมด 

 ใหคําแนะนําสวนราชการตรวจสอบความซ้ําซอนและพิจารณาการบูรณาการโครงการกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของ 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการวางแผนและจัดทําโครงการเบื้องตน 
 
กระบวนการหลัก 
 

ใหนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ราชการแกสวนราชการและ
กําหนดโครงการสําคัญตาม
นโยบาย/แผนการบริหารราชการ
แผนดินรัฐบาล

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
- กําหนดประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/

เปาหมายการใหบริการพรอมตัวช้ีวัด
- กําหนดผลผลิต
- กําหนดโครงการ (ตามนโยบายรัฐบาล/

ระดับสวนราชการ) จัดลําดับความสําคัญ
- จัดทําประมาณการงบประมาณรายจาย

ลวงหนาระยะปานกลาง (4 ป) MTEF
(Bottom-up Process)

พิจารณาปรับปรุง/อนมุตัิ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

เสนอ

เร่ิมใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและประมาณ
การณรายจายลวงหนา (4 ป)

1) ศึกษาและวิเคราะหนโยบายรัฐบาล  
ยุทธศาสตร ระยะปานกลาง/ระยะยาว
2) ประเมนิสถานการณและสภาวะ
แวดลอมระยะ 4 ป
3) ทบทวนบริบท/สถานภาพปจจุบัน
ของสวนราชการ

ใหขอมลู

การวางแผนเชงิยทุธศาสตร
Strategic Planning

สวนราชการรัฐมนตรี ครม.

พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนการ
บริหารราชการ
แผนดิน

สวนราชการ: 
ติดตามประเมนิผล
ความกาวหนาตาม
แผนปฏิบัติราชการ/
แผนการใชจาย
งบประมาณ

3

สงป.

- ปรับปรุงประมาณ
การ MTEF (Bottom-
up Process)

ใหขอมลูและให
คําแนะนาํการจัดทํา
การจัดทํางบประมาณ
ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป

3.1.1

3.1.2

3.2.12.1

1.2

1.1

 
รูปที่ 1 การวางแผนเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 
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ข้ันตอน 
ข้ันตอนที่ 1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ภายใตกรอบประมาณการงบประมาณรายจาย

ลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ของสวนราชการ 
เร่ืองที่ 1.1 การทบทวนบริบท/สถานภาพปจจุบันของสวนราชการ (ระยะ 4 ป) 
เร่ืองที่ 1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

ข้ันตอนที่ 2  ริเร่ิมโครงการที่สอดคลองกับทิศทางเชิงยุทธศาสตรและกรอบพันธกิจของสวน
ราชการ 
เรื่องที่ 2.1 โครงการสําคัญของสวนราชการและประมาณการงบประมาณ

โครงการ 
 
เครื่องมืองบประมาณ 

ข้ันตอนที่ 3 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 

1.
 P

EM
/R

 

2.
 S

PB
B 

3.
โค
รง
สร
าง
ผล

ผลิ
ต 

(O
S)

 

4.
 ต
นท
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ลผ

ลิต
(O

C)
 

5.
 ก
าร
บร

ิหา
รโ
คร
งก
าร

 (P
M

) 

6.
 P

AR
T 

7.
 G

FM
IS

 
8.
คูมื

อก
าร
จัด

ทํา
แผ

นก
าร
บร

ิหา
รฯ

 

9.
 ค
ูมือ

ศูน
ยพ

ยา
กร
ณ
เศ
รษ

ฐก
ิจ 

10
 ค
ูมือ

กา
รต
ิดต

าม
/ป
ระ
เม
ินผ

ล 

ขั้นตอนที่ 1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ภายใตกรอบประมาณ
การงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
(MTEF) ของสวนราชการ 

          

เรื่องที่ 1.1 การทบทวนบริบท/สถานภาพปจจุบัน
ของสวนราชการ (ระยะ 4 ป) 

         

เรื่องที่ 1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป           
ขั้นตอนที่ 2  ริเริ่มโครงการที่สอดคลองกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร

และกรอบพันธกิจของสวนราชการ 
          

เรื่องที่ 2.1 โครงการสําคัญของสวนราชการและ
ประมาณการงบประมาณโครงการ 
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ข้ันตอนที่ 1  จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 4 ป ภายใตกรอบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา

ระยะปานกลาง (MTEF) ของสวนราชการ 

 
สาระสําคัญ 
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ภายใตกรอบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง (MTEF) ที่รัฐบาลกําหนด ซ่ึงสํานักงบประมาณมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูล/ให
คําแนะนํารัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่สวนราชการในการทบทวนบริบท/สถานภาพ
ปจจุบัน และการจัดทําประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
 
บทบาทหนวยงานที่เก่ียวของ 
สวนราชการ 

 ทบทวนงานที่ไดรับมอบหมายและงานเกี่ยวของตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 ทบทวนบริบทและสถานภาพปจจุบันของสวนราชการ 
 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4 ป) และกําหนดเปาหมาย/กลยุทธ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/โครงการ 
 จัดทําประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 

สํานักงบประมาณ 
 ติดตามและประเมินความกาวหนาและความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ (4ป)  
 ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (4ป) และการจัดทําประมาณการงบประมาณ
รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (4 ป) ใหสอดคลองกับประมาณการ MTEF ของประเทศ 

 
เร่ืองสําคัญ 

เรื่องที่ 1.1 การทบทวนบริบท/สถานภาพปจจุบันของสวนราชการ (ระยะ 4 ป) 
เรื่องที่ 1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
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เร่ืองที่ 1.1 การทบทวนบริบท/สถานภาพปจจุบันของสวนราชการ (ระยะ 4 ป) 

 
1. วัตถุประสงค 
สวนราชการทบทวนผลการดําเนินการที่ผานมา บริบทที่เกี่ยวของ และสถานภาพปจจุบันของสวน
ราชการ โดยการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของสวนราชการ เพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 
2. บทบาทหนวยงานที่เก่ียวของ 
2.1 สวนราชการ 

 ทบทวนงานที่ไดรับมอบหมายและงานเกี่ยวของตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 ทบทวนความกาวหนาและติดตามประเมินผลของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่
ผานมา 
 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณและตรวจสอบภาระงบประมาณตางๆ ของสวนราชการ 
 ตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายใตบริบทของสวนราชการ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 กําหนดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ ตรวจสอบความ
เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร 

2.2 สํานักงบประมาณ 
 ตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินการแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ และ
ความสําเร็จจากการดําเนินการ โดยการพิจารณาจากผลวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)  
 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณและตรวจสอบภาระงบประมาณตางๆ ของสวนราชการ 
 วิเคราะหผลการดําเนินการและสถานภาพงบประมาณการใชจายงบประมาณของสวน
ราชการ เพ่ือใหคําแนะนําในการจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

 
3. สรุปการดําเนินการ 
3.1 ทบทวนผลการดําเนินการที่ผานมาและปจจัยแวดลอมของสวนราชการ 

คูมืออางอิง  คูมือการจัดทํางบประมาณ หรือ SPBB (สวนที่ 2 กําหนดยุทธศาสตร
กระทรวงและจัดทําคําของบประมาณ ขั้นตอนที่ 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 และ 
2.2.2) 

ประโยชนคูมือ  สนับสนุนสวนราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยคํานึงกรอบ
พันธกิจของสวนราชการ รวมทั้งการพิจารณาปจจัยภายในและภายนอก
ของสวนราชการ 
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สวนราชการ 
 ทบทวนงานที่ไดรับมอบหมายและงานเกี่ยวของตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 ประสานหนวยงานเจาภาพเพื่อกําหนดขอบเขต/เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการทบทวน
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ผานมา 
 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณและตรวจสอบภาระงบประมาณตางๆ ของสวนราชการ 
 ตรวจสอบสภาวะแวดลอมภายใตบริบทของสวนราชการ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการ 
 ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการของสวนราชการ 

สํานักงบประมาณ 
 รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานของสวนราชการตลอดระยะเวลาที่ผานมา เพ่ือเปน
ขอมูลใหคําแนะนํารัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการ ในการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ที่
คํานึงถึงประสิทธิภาพและผลการดําเนินการที่ผานมา 

 เขาพบและใหคําแนะนํารัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการ ในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปที่มีวงเงินงบประมาณสอดคลองกับประมาณการในแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการทบทวนผลการดําเนินการที่ผานมา  และภาระงบประมาณ
ตางๆ อาทิ รายจายขั้นต่ํา พันธกิจพ้ืนฐานตามกฎหมาย ภาระผูกพันงบประมาณ และ
งบประมาณในการดําเนินการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการศึกษาและทบทวนปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกให
ครบถวนกอน แลวจึงกําหนดเปาหมายการใหบริการและตัวชี้วัดในระยะปานกลาง 4 ปที่
เหมาะสมตอไป 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยตองใหความสําคัญกับ
ความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผนดิน และสอดคลองตามกรอบพันธกิจและ
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

 
3.2 ตรวจสอบผลการติดตามและประเมินผล (ตามระบบ PART) 

คูมืออางอิง คูมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) 

ประโยชนคูมือ  ระบบ PART จะชวยสนับสนุนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลใน
ระดับผลผลิต/ผลลัพธตามเปาหมายที่สวนราชการกําหนด 
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สวนราชการ 
 ติดตามและรายงานผลระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 
(PART) 

 ประยุกตใชมิติ ก.: จุดมุงหมายและรูปแบบของการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ในการประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและคําของบประมาณรายจายประจําป 

สํานักงบประมาณ 
 ติดตามความกาวหนาการดําเนินการของสวนราชการและประเมินผลวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ในทุกมิติ (มิติ ก.-จ.) 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการประยุกตใชมิติ ก.: จุดมุงหมายและรูปแบบของการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ในการ
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและคําของบประมาณรายจายประจําป 
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เร่ืองที่ 1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

 
1. วัตถุประสงค 
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปโดยคํานึงถึงทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และนโยบายรัฐมนตรี อีกทั้งตองสอดคลองกับกรอบประมาณ
การงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ที่รัฐบาลกําหนด 
 
2. บทบาทหนวยงานที่เก่ียวของ 
2.1 สวนราชการ 

 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และกําหนดเปาหมาย/กลยุทธ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด/โครงการ 
 จัดทําความตองการงบประมาณในระยะปานกลาง (MTEF) เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

2.2 สํานักงบประมาณ 
 ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
 ใหคําแนะนําในการจัดทําประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับประมาณการ MTEF ของประเทศ 

 
3. สรุปการดําเนินการ 
3.1 กําหนดเปาหมายการใหบริการและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

คูมืออางอิง - คูมือการจัดทํางบประมาณ (สวนที่ 2 กําหนดยุทธศาสตรกระทรวงและ
จัดทําคําของบประมาณ ขั้นตอนที่ 2.3.1, 2.3.2, และ 2.3.3) 

ประโยชนคูมือ  สนับสนุนสวนราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหเปนไปตาม
ทิศทางของแผนการบริหารราชการแผนดิน ภายใตกรอบประมาณ
การงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ที่รัฐบาลกําหนด  

สวนราชการ 
 กําหนดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
 กําหนดเปาหมายการใหบริการ กลยุทธ ผลผลิต โครงการ และความตองการงบประมาณ 
 ตรวจสอบความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 
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สํานักงบประมาณ 
   ใหคําแนะนําสวนราชการในการกําหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน/กรมตลอด
ระยะเวลา 4 ป ในขณะเดียวกันตรวจสอบและวิเคราะหความเหมาะสมของเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน/กรม 

   ใหคําแนะนําสวนราชการในการกําหนดกลยุทธหนวยงาน/กรมที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน
ตรวจสอบและวิเคราะหความเชื่อมโยงของกลยุทธไปสูการบรรลุเปาหมายการใหบริการของ
หนวยงาน/กรม 

   ใหคําแนะนําในการกําหนดผลผลิต/โครงการ และงบประมาณที่สอดคคลองกับกลยุทธ และ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน/กรม ในขณะเดียวกันตรวจสอบและ
วิเคราะหผลผลิต/โครงการที่สวนราชการกําหนดดวย 

 ใหคําแนะนํารัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการในการกําหนดเปาหมายการใหบริการ กลยุทธ 
ผลผลิต โครงการ และความตองการงบประมาณ   

 ใหคําแนะนําแกสวนราชการในการใช PART เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการวางแผน
อยางเปนระบบแกสวนราชการ 

 
3.2 วิเคราะหความเชื่อมโยงโครงสรางผลผลิต 

คูมืออางอิง คูมือการทบทวนโครงสรางผลผลิต (เลมที่ 7) 
ประโยชนคูมือ  สนับสนุนสวนราชการในการวิเคราะหความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตรของ

เปาหมาย ของสวนราชการ  
สวนราชการ 

 กําหนดผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณ และจัดทํา MTEF ที่สอดคลองกับ MTEF ในภาพรวม
ของประเทศตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 วิเคราะหความเชื่อมโยงของโครงสรางผลผลิต 
สํานักงบประมาณ 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการพิจารณาเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ และพิจารณา
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (ตามที่ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกําหนด) เพ่ือใหสามารถ
กําหนดเปาหมายการใหบริการของสวนราชการไดอยางเหมาะสม  โดยพิจารณาประเด็น
สําคัญ ดังน้ี 

 ความชัดเจน 
 ระดับของเปาหมาย 
 ความสอดคลองและเชื่อมโยงของเปาหมาย 
 ทบทวนตัวชี้วัดเปาหมาย  
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 ใหคําแนะนําสวนราชการในการวิเคราะหเปาหมายการใหบริการกระทรวงที่ไดกําหนดขึ้น 
โดยการตรวจสอบประเด็นสําคัญดังน้ี 

 ความชัดเจน 
 ระดับของเปาหมายการใหบริการกระทรวง 
 ความสอดคลองและเชื่อมโยงของเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง 

 
3.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

คูมืออางอิง คูมือการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  
 แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ (ขั้นตอนที่ 10: สวนราชการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง 
กรมและจังหวัด) 

ประโยชนคูมือ สนับสนุนสวนราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ภายใตกรอบงบประมาณของทั้งสวนที่เปน 
พันธกิจพ้ืนฐาน และภารกิจยุทธศาสตร 

สวนราชการ 
 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ4 ป 

สํานักงบประมาณ 
 ใหคําแนะนําสวนราชการในการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสวนราชการ 

 
3.4 จัดทําประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)  

คูมืออางอิง คูมือการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน  
 แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ (ขั้นตอนที่ 10: สวนราชการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง 
กรมและจังหวัด) 

ประโยชนคูมือ สนับสนุนสวนราชการในการจัดทํากรอบประมาณการงบประมาณรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง  (MTEF) ของสวนราชการที่สอดคลองกับ
เปาหมาย/ตัวชี้วัดในระยะปานกลาง 

สวนราชการ 
 ทบทวนกรอบ MTEF ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน (ในภาพรวมของประเทศ) 
 ตรวจสอบสถานภาพการใชจายงบประมาณของสวนราชการ (การเบิกจาย/การผูกพัน) 
 จัดทํา MTEF ของสวนราชการใหสอดรับกับเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร และผลผลิตที่
สวนราชการกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
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สํานักงบประมาณ 
 ตรวจสอบและกําหนดกรอบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
(MTEF) ตามยุทธศาสตร/โครงการสําคัญที่กระทรวงรับผิดชอบ 

 ทบทวนประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ขั้นต่ําของ
กระทรวง 

 ใหคําแนะนําสวนราชการในการทบทวนผลการดําเนินการที่ผานมา  และภาระงบประมาณ
ตางๆ อาทิ รายจายขั้นต่ํา พันธกิจพ้ืนฐานตามกฎหมาย ภาระผูกพันงบประมาณ และ
งบประมาณในการดําเนินการตามนโยบาย/ยทุธศาสตร 

 วิเคราะหและกําหนดประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ใน
ภาพรวมของกระทรวง 
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ข้ันตอนที่ 2  ริเร่ิมโครงการที่สอดคลองกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร และกรอบพันธกิจของ
สวนราชการ 

 
สาระสําคัญ 
สวนราชการริเริ่ม/กําหนดโครงการและงบประมาณที่ตองการดําเนินการภายในหวงระยะเวลา 4 
ป โดยโครงการของสวนราชการตองมีความสอดคลองกับทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ
กําหนดไดแก นโยบายรัฐมนตรี เปาหมาย/ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของสวนราชการ 
 
บทบาทหนวยงานที่เก่ียวของ 
สวนราชการ 

 ริเริ่มและจัดทําโครงการในหวงระยะเวลา 4 ป ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยแบง 2 
ประเภทไดแก 
o โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
o โครงการตามพันธกิจของสวนราชการ 
 วางแผนและจัดทําโครงการเบื้องตน 
 วิเคราะหความตองการงบประมาณโครงการ 

สํานักงบประมาณ 
 ใหขอมูลทิศทางยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดิน และใหคําแนะนํา
แนวทางในการริเริ่มและกําหนดโครงการ 
 วิเคราะหและจัดทําแนวโนม MTEF ของสวนราชการเบื้องตน เพ่ือเปนขอมูลในการ
ริเริ่มและจัดทําโครงการที่เหมาะสม 
 ใหคําแนะนําสวนราชการตรวจสอบความซ้ําซอนและพิจารณาการบูรณาการ
โครงการกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 ใหคําแนะนําสวนราชการในการวางแผนและจัดทําโครงการเบื้องตน 
 วิเคราะหความตองการงบประมาณโครงการ (Bottom-up Projects) และให
ขอคิดเห็นดานงบประมาณและภาระผูกพัน 

 
เร่ืองสําคัญ 

เรื่องที่ 2.1 โครงการสําคัญของสวนราชการและประมาณการงบประมาณโครงการ 
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เร่ืองที่ .2.1 โครงการสําคัญของสวนราชการและประมาณการงบประมาณโครงการ 

 
1. วัตถุประสงค 
สวนราชการริเริ่ม/กําหนดโครงการและงบประมาณที่ตองการดําเนินการภายในหวงระยะเวลา 4 
ป โดยโครงการของสวนราชการตองมีความสอดคลองกับทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ
กําหนดไดแก นโยบายรัฐมนตรี เปาหมาย/ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรของสวนราชการ 
 
2. บทบาทหนวยงานที่เก่ียวของ 
2.1 สวนราชการ 

 ริเริ่มและจัดทําโครงการในหวงระยะเวลา 4 ป ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยแบง 2 
ประเภทไดแก 
o โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
o โครงการตามพันธกิจของสวนราชการ 
 วางแผนและจัดทําโครงการเบื้องตน 
 วิเคราะหความตองงบประมาณโครงการ 

2.2 สํานักงบประมาณ 
 ใหขอมูลทิศทางยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดิน และใหคําแนะนํา
แนวทางในการริเริ่มและกําหนดโครงการ 
 วิเคราะหและจัดทําแนวโนม MTEF ของสวนราชการเบื้องตน เพ่ือเปนขอมูลในการ
ริเริ่มและจัดทําโครงการที่เหมาะสม 
 ใหคําแนะนําสวนราชการตรวจสอบความซ้ําซอนและพิจารณาการบูรณาการ
โครงการกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
  ใหคําแนะนําสวนราชการในการวางแผนและจัดทําโครงการเบื้องตน 
 วิเคราะหความตองการงบประมาณโครงการ (Bottom-up Projects) และให
ขอคิดเห็นดานงบประมาณและภาระผูกพัน 

 
3. สรุปการดําเนินการ 
3.1 วางแผนและจัดทําความตองการงบประมาณโครงการ 

คูมืออางอิง  คูมือการวางแผนและบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ (ขั้นตอนที่ 
1: ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา) 

ประโยชนคูมือ ใหแนวทางแกสวนราชการในติดตามผลการดําเนินโครงการ และการ
วางแผนโครงการของสวนราชการอยางเปนระบบ อีกทั้งยังชวยใน
การวิเคราะหและตรวจสอบประเด็นสําคัญของการริเร่ิมและวางแผน
โครงการของสวนราชการอีกดวย 
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สวนราชการ 
 ตรวจสอบโครงการที่รัฐบาลกําหนดในแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 ทบทวนผลการดําเนินการโครงการที่สวนราชการรับผิดชอบ และพิจารณา 

 ดําเนินโครงการตอ โดยอาจจะคงแผนเดิมไว ปรับปริมาณ เน้ืองานและ/หรือปรับ
คุณภาพ 

 ขยายผลโครงการเพื่อจัดทําโครงการตอเน่ือง 
 ชะลอโครงการเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและ/หรือปรับปรุงแผน 
 ยกเลิกโครงการ โดยระบุเหตุผลประกอบการยกเลิกที่เหมาะสม 

 วางแผนและจัดทําโครงการเบื้องตน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงการที่
มีความเปนไปไดสูง และสามารถดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคได 

 วิเคราะหความตองการงบประมาณโครงการ และจัดลําดับความสําคัญโครงการ 
สํานักงบประมาณ 

 วิเคราะหขอมูลการติดตามความกาวหนาและประเมินผลโครงการ เพ่ือเปนขอมูลใน
การวิเคราะหและพิจารณาตัดสินใจ 

 ใหคําแนะนําสวนราชการ 
 ทิศทางยุทธศาสตรตามแผนการบริหารราชการแผนดิน  
 การริเริ่มและกําหนดโครงการ 
 การตรวจสอบความซ้ําซอน 
 การบูรณาการโครงการกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 พิจารณาประเด็นสําคัญดานงบประมาณของโครงการของสวนราชการ 
 วิเคราะหและจัดทําแนวโนม MTEF ของสวนราชการเบื้องตน เพ่ือเปนขอมูลให
คําแนะนําสวนราชการ ในการกําหนดโครงการและงบประมาณ ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 

 วิเคราะหความตองการเงินลงทุนของโครงการและวิเคราะหภาระผูกพัน
งบประมาณของโครงการ (MTEF) ที่จะตามมา เชน คาใชจายในการดูแลและ
บํารุงรักษา (Operation and Maintenance) ตลอดวัฎจักรโครงการ 

 พิจารณาแหลงงบประมาณโครงการ และทางเลือกอ่ืนๆ  
 วิเคราะหตนทุนโครงการเปรียบเทียบกับ (Benchmarking) โครงการอื่นๆ หรือ
การดําเนินการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยตองวิเคราะหตลอดวัฏจักรโครงการ 

 วิเคราะหความตองการงบประมาณโครงการในภาพรวมและงบประมาณของสวน
ราชการ 

 ตรวจสอบและพิจารณาขอจํากัดของงบประมาณโครงการในมิติตางๆ เชน 
ขอจํากัดดานกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และมติ ครม. ที่เกี่ยวของ เปนตน 
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 ใหขอเสนอแนะสวนราชการในการดําเนินโครงการตอเน่ืองและการจัดทําโครงการ
ริเริ่มใหม 

 ควรบรรจุในแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป 
 ควรพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใหครบถวนกอนกําหนด ในแผนการปฏิบัติ
ราชการ  4 ป 

 รวบรวมโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสวนราชการ และรวบรวม
ประมาณการความตองการงบประมาณโครงการ รวมทั้งวิเคราะหภาระผูกพันตางๆ ที่
จะสงผลกระทบในอนาคต 

 
************** 

 




