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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

 พัฒนำปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก (Result oriented) ผ่ำนกำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ผู้รับบริกำร (หน่วยรับงบประมำณ) ด ำเนินงำนโดยยึดเป้ำหมำย (Goals) ของแผนชำติ
ในระดับต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
รวมถึงแผนกำรปฏิรูปประเทศ มำถ่ำยทอดเป็นผลสัมฤทธิ์และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยรับงบประมำณ 
ประสิทธิผล 
 หน่วยรับงบประมำณทุกหน่วยงำนในฐำนะผู้รับบริกำร มีกำรน ำคู่มือกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลส ำเร็จของหน่วยรับงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปใช้
ประกอบกำรทบทวนงบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
แนวทำงให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมถึงเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรระดับกระทรวงและหน่วยงำนที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำของประเทศตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติในแต่ละระดับ ได้แก่ เป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมถึงกิจกรรมมุ่งเน้นตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ   

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : คู่มือกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลส ำเร็จของหน่วยรับ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐก ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำน
แบบบูรณำกำร โดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยระบบงบประมำณแผ่นดินต้อง  
สอดรับกับลักษณะกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศำสตร์ แผนตำมภำรกิจและแผนระดับพ้ืนที่ 
รวมทั้งมีระบบติดตำมและประเมินผลที่สะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติในทุกระดับ ทั้งก่อนเริ่มโครงกำร 
ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังกำรด ำเนินงำน ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้
กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องแสดงแหล่งที่มำและประมำณกำรรำยได้ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยเงิน และควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ  
ต่ำง ๆ ตลอดจนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณฉบับปัจจุบัน ที่ก ำหนดให้กำรจัดท ำงบประมำณต้องค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ โดยมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณเช่นเดียวกัน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 

วิสัยทัศน์ส ำนักงบประมำณ คือ เป็นหนึ่งในกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลที่ทันสมัย และเชื่อถือ
ได้ โดยมีพันธกิจในกำรเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในด้ำนกำรงบประมำณแก่รัฐบำลและหน่วยงำนภำครัฐ 
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยที่สนองต่อเป้ำหมำยนโยบำยของรัฐบำล บริหำรจัดกำรงบประมำณให้บรรลุเป้ำหมำย 
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมแผนที่ก ำหนด รวมถึงติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจำก
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยในหน่วยรับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีแนวโน้ม
จ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 516 หน่วย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็น 722 และ 732 หน่วย ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และ 2565 ตำมล ำดับ จำกกำรเพ่ิมขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบำลนครและเทศบำล
เมืองที่ปรับเป็นหน่วยรับงบประมำณโดยตรง ท ำให้หน่วยรับงบประมำณดังกล่ำวขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทบทวน
งบประมำณ กำรก ำหนดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 

คู่มือกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร และตัวชี้วัดผลส ำเร็จของหน่วยรับ
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงบประมำณโดยกอง
ประเมินผล 1 ในฐำนะผู้ให้บริกำรกับหน่วยรับงบประมำณในฐำนะผู้รับบริกำร เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณสำมำรถ
ด ำเนินกำรทบทวนงบประมำณเพ่ือประกอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล แสดงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ระดับชำติในระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องตำมแนวคิดของระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

1. กองประเมินผล 1 ได้ใช้บุคลำกรระหว่ำงส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในกองประเมินผล 1 (Cross-functional 
team) เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ รวบรวมปัญหำที่เคยเกิดขึ้นในอดีต รวมถึงแบ่งปันประสบกำรณ์กำร
ประสำนงำนกับหน่วยรับงบประมำณด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งมีบริบทในกำรด ำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน เช่น หน่วยรับงบประมำณ
ด้ำนเศรษฐกิจ หน่วยรับงบประมำณด้ำนสังคม หน่วยรับงบประมำณด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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2. จัดท ำคู่มือกำรทบทวนฯ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหำตั้งแต่ที่มำของกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด 
หลัก 6 ควำม (ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้อง ควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็น) ในกำร
พิจำรณำก ำหนดและทบทวนฯ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติถึงกำรจัดท ำงบประมำณ โครงสร้ำงเอกสำรประกอบ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ค ำจ ำกัดควำมและองค์ประกอบส ำคัญของวิสัยทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ลักษณะตัวชี้วัดที่ดี และตัวอย่ำงกำรเชื่อมโยง 

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ (Check list) ในการก าหนดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประเด็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1. เป็นผลลัพธ์สุดท้ำย (Final Outcome) ที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำผลผลิต (Output) ไปใช้ประโยชน์
กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ประโยชน์ที่คำดว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะได้รับ) 

/  

2. สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนย่อยของแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ /  
3. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
   3.1 มีควำมสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนย่อยของแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ /  
   3.2 ระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่ชัดเจนหรือสำมำรถ
เทียบเคียงเป้ำหมำยโดยอำจอยู่ในรูปแบบของตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) อย่ำงเป็นรูปธรรม 

/  

   3.3 ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ มีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิง
ที่ใช้ในกำรก ำหนด 

/  

   3.4 สำมำรถวัดผลและสำมำรถแสดงวิธีกำรวัดผล (กรณีเทียบเคียงเป็นร้อยละ) ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 

/  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  

1. แจ้งหน่วยรับงบประมำณทั่วประเทศในฐำนะผู้รับบริกำร ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด 
 ที่  นร 0729.1/ว5 ลงวันที่  20 ตุลำคม 2563 เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรติดตำมและประเมินผล  
เพ่ือประกอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยแนบคู่มือกำรทบทวนฯ เพ่ือให้
ผู้รับบริกำรมีแนวทำงในกำรทบทวนและปรับปรุงเป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ ให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ) และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

2. ประชุมชี้แจงกับหน่วยรับงบประมำณทั่วประเทศรำยกระทรวงในลักษณะ Onsite service เกี่ยวกับ
แนวทำงกำรก ำหนดผลสัมฤทธิ์ และเป้ำหมำยกำรให้บริกำร รวมทั้งตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ) 
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

3. ให้ค ำปรึกษำกับหน่วยรับงบประมำณผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อำทิ โทรศัพท์ อีเมล หรือ  
แอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ 

4. รวบรวม สรุป ผลกำรทบทวนเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมำณเพ่ือเสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ต่อไป 


