
การจัดท างบประมาณ และการติดตามประเมินผล  
ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานตามยุทธศาสตร์ 

น าเสนอโดย นางสาววีรวรรณ ลอยมา 



การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทบทวนภารกิจ / ผลงาน / ค่าใช้จ่าย 

น าข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญฯ ของรัฐสภามาประกอบการพิจารณาในการจัดท างบประมาณ 
 



บทบาทของส่วนราชการฯ บทบาทของส่วนราชการฯ 

ควรรู ้
แผนและขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
(ปฏิทินงบประมาณ) 

แนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธี
ปฏิบัติในการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ควรเข้าใจ 
การทบทวนภารกิจพื้นฐาน 

การทบทวนภารกิจยุทธศาสตร์ 

การทบทวนค่าใช้จ่าย 

การจัดท าและปรับปรุง MTEF 

ควรท า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน 

งบประมาณรายจ่ายปีปัจจบุัน (วงเงิน  
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และ
ผลงานส าคัญ) 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบนั
กับค าขอตั้ง และ MTEF (รายจ่ายประจ า
ขั้นต่ า ตามข้อผูกพัน ตามภารกิจพื้นฐาน 
และตามยุทธศาสตร์) 

กิจกรรม/รายการส าคัญที่จะขอตั้ง
งบประมาณ พร้อมล าดับความส าคัญ 



กระบวนการจัดการงบประมาณ กระบวนการจัดการงบประมาณ 

1.การวางแผน
งบประมาณ 

2.การจัดท า
งบประมาณ 

3.การอนุมัติ
งบประมาณ 

4.การบริหาร
งบประมาณ 

5.การติดตาม
ประเมินผล 



การก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แบ่งเป็น 6 กลุ่ม การก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แบ่งเป็น 6 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
กระทรวง/
หน่วยงาน 

แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ 

Function 
กลุ่มที่ 3 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บูรณาการ 

Agenda 
กลุ่มที่ 4 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บูรณาการเชิง

พื้นที่ 

Area 
กลุ่มที่ 5 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บริหาร

จัดการหนี้
ภาครัฐ 

กลุ่มที่ 6 

กลุ่ม 
งบกลาง 



ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ 

ภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 
  เป็นพันธกิจตามกฎหมายที่ระบุความ
รับผิดชอบชัดเจน 
 

  ด าเนินการเป็นปกติประจ าและต่อเนื่อง  
แม้ไม่มียุทธศาสตร์ 
 

  เป็นรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน
ประจ าของหน่วยงานในระดับเป้าหมาย
เท่ากับปีงบประมาณปัจจุบัน หรือ เพิ่ม/ลด
เป้าหมายตามข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริง 

  เป็นพันธกิจตามอาณัติหรือได้รับมอบหมาย
เชิงนโยบายให้ด าเนินการ 
 

  เป็นภารกิจริเริม่ หรือผลักดันในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล 
 

  เป็นรายจ่ายส าหรับงานยุทธศาสตรท่ี์ได้รบั
มอบหมาย 



รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แบ่งออกเป็น 5 หมวด รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แบ่งออกเป็น 5 หมวด 

งบบุคลากร : เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบด าเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศช่ัวคราว ฯลฯ 



การวิเคราะห์งบลงทุน การวิเคราะห์งบลงทุน 

ส่งเสริมสนับสนุนต่อความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมโดยตรง 

วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
- ทดแทนของเดิม 
- เพิ่มเป้าหมายปริมาณผลผลติ 
- เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต 
- เพิ่มผลผลติใหม่ 

วิเคราะห์ความต้องการ 
- แผนการใช้ประโยชน์/บ ารงุรักษา 
- ข้อมูลครุภัณฑ์/สิง่ก่อสร้าง 

วิเคราะห์ความพร้อม 
- คุณลักษณะ/TOR/แบบรูปรายการ 
- ประมาณราคา 
- พื้นท่ี 

การด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
- คอมพิวเตอร์ หากเกิน 100ลบ. ต้องได้รับอนุมัติจาก    
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
- การท าประชาพิจารณ์ 
- การผ่านการพิจารณา EIA, HIA 



สรุปการพิจารณารายจ่ายลงทนุ สรุปการพิจารณารายจ่ายลงทนุ 
ความพร้อมระดับสูง 

รายการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรแ์ละมีความพรอ้มสูงครบถ้วนทุกเง่ือนไขจะไดร้ับการพิจารณา 
ด้วยความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของหน่วยงาน 

1.มีการศึกษาความเหมาะสม/
สอดคล้องกับเกณฑ์การวิเคราะห์
ท่ีเก่ียวข้อง/มีเหตุผลความจ าเป็น 

4.ก าหนดเง่ือนไข 
(TOR)/คุณลักษณะ(Spec) และ

ผลการสืบราคา 

2.ผ่านข้ันตอนตามกฎหมาย/
ข้อบังคับแล้ว เช่น EIA ประชา
พิจารณ์ เป็นต้น (ถ้าต้องผ่าน) 

3.มีแบบรูปรายการ และประมาณ
ราคาพร้อมด าเนินการ 

5.สถานท่ีก่อสร้าง/ติดตั้งครุภัณฑ์
พร้อม/กรรมสิทธิ์ท่ีดินพร้อม/ระบุ

พิกัด 

6.มีแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่าย
ชัดเจน โดยให้ระบุรายการค่า

ครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้างท่ีมี
ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1ลบ. และ 

10ลบ. ตามล าดับ 



การทบทวนขอบเขตการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย การทบทวนขอบเขตการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย 

   ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   ความพร้อมและศักยภาพของหนว่ยปฏิบัติ 
   ภารกิจส าคัญท่ีต้องด าเนินการ 
   ชะลอ/ยกเลิกภารกิจหรือรายการที่สิ้นสดุ ไม่จ าเป็น ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า   
หรือมีความซ้ าซ้อน 
   กฎหมายและระเบียบท่ีรองรับ 
   แนวโน้มและสถติิย้อนหลงัของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 



กรอบการจัดล าดับความส าคัญ กรอบการจัดล าดับความส าคัญ 

1.ความส าคัญ และความจ าเป็นเร่งด่วน 

   ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบบังคับให้หน่วยงานต้องด าเนินการ 
   ครม.ปัจจุบันเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ และ/หรือมีมติอย่างชัดเจนให้
ด าเนินการ 
   นโยบายส าคัญของรัฐบาลปัจจุบันและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 
   แผนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยตรงต่อเป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ 
   ปัญหาเร่งด่วนของประชาชน 
   มีผู้ได้รับความเดือนร้อนจ านวนมาก 
   มีผู้ได้รับผลประโยชน์จ านวนมาก 
   กิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการโดยตรง 

2.ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ 

   ด าเนินการเอง/จัดจ้าง 
   ผลการด าเนินงานดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   ให้บริการ กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผู้รับบริการพึ่ง
พอใจ 
   พื้นที่ด าเนินการพร้อม มีแผนปฏิบัติงานรองรับ มีแผนบริหาร
ความเสี่ยงรองรับ 
   มีความพร้อมด้านบุคลากร ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากร และมีเวลาเพียงพอ 



การเสนอของบประมาณที่ต้องระบุ การเสนอของบประมาณที่ต้องระบุ 

ผลสัมฤทธิ์ : (เพื่อใคร อย่างไร) 

ผลผลิต : (ได้อะไร) 

กิจกรรม : (ท าอะไร + อย่างไร) 

งบประมาณ : (ใช้เงินเท่าไหร่) 

ตัวชี้วัด (KPI)  

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(รู้ได้อย่างไรท าส าเร็จ) 



แนวทางการพิจารณางบประมาณ 
พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่าย จากการประเมินผลส าเร็จ และรายจ่ายจริง หรือข้อมูลการโอน
เปลี่ยนแปลง ทั้งที่อยู่ในอ านาจของส่วนราชการฯ และที่ต้องขอความตกลงกับส านักงบประมาณ 
รวมถึงการตรวจสอบเงินกันที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

พิจารณาจากประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ หากมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่
เป้าหมายคงเดิม ให้พิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายโดยใช้เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

 - กิจกรรมเดิม พิจารณาพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล ในลักษณะเป็นรายจ่าย
ตามนโยบายต่อเนื่อง หรือเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ตามกฎหมาย และตามข้อผูกพันที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 - กิจกรรมใหม่ พิจารณาความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ จัดล าดับความส าคัญแต่ละ
กิจกรรม 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 



การติดตามประเมินผล ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance  Based  Budgeting  System : SPBB) 

การติดตามประเมินผล ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance  Based  Budgeting  System : SPBB) 

การบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กิจกรรม 
(Activities) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ตั้งเป้า ได้รับ ได้ท า ท าเสร็จ ท าส าเร็จ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 



หน่วยงานและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

- ตรวจสอบเงินแผ่นดิน (การรับจ่าย, การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน) 
- จัดท ารายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

- ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

 
- การประเมินมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
- การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
- การจัดท ารายงานการเงิน 
- การจัดท ารายงานผลการค านวณต้นทุนผลิต 

กรมบัญชีกลาง 

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี

- การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 
- ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 
- การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
- การติดตามประเมนิผลแบบเร่งด่วน (Quick Monitoring) 
- การประเมินผล (เชิงลึก) 

ส านักงบประมาณ 

 
- การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
- การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนัในสังคมไทย 
- การติดตามประเมนิผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 



แนวคิด ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบส าคัญ
คือ มีระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

แนวคิด ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบส าคัญ
คือ มีระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

ติดตามผล 

ระบบรายงาน เฉพาะเร่ือง 

ประเมินผล 

โครงการส าคัญ/โครงการที่มี
วงเงินงบประมาณสูง 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ (ง 301) 
- ระบบติดตามแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง + PART 

- แบบเร่งด่วน 
- รายงานตามเรื่อง ผลผลิต       ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์       ประสิทธิผล 
ผลกระทบ      คุณภาพ 



   
   เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   เพ่ือผลการน าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
   เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล 

   
   ใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ 
   ใช้เป็นสารสนเทศในการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป 
   ใช้เป็นสารสนเทศในการจัดท างบประมาณในปีต่อไป 
   น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาอุปสรรค 
   ใช้เป็นสารสนเทศในการชี้แจงงบประมาณต่อรัฐสภา 

ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล 


