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1.บทสรุปของผู้บริหาร

(ส ำนักงบประมำณ)

พัฒนำปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรผู้รับบริกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
เป็นหลัก (Result oriented) ผ่ำนกำรจัดท ำคู่มือกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อให้
ผู้รับบริกำร (หน่วยรับงบประมำณ) ด ำเนินงำนโดยยึดเป้ำหมำย (Goals) ของ
แผนชำติในระดับต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมถึงแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
มำถ่ำยทอดเป็นผลสัมฤทธิ์และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยรับงบประมำณ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

(ส ำนักงบประมำณ)

“ส ำนักงบประมำณเป็นหนึ่งในกลไกส ำคัญในกำรขับเคล่ือนนโยบำยรัฐบำลที่ทันสมัย และเชื่อถือได”้

พันธกิจ :
1. เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำแก่รัฐบำลและหน่วยงำน
ภำครัฐ 
2. จัดท ำงบประมำณสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล
3. บริหำรงบประมำณให้บรรลเุป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ 
4. ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลควำมส ำเร็จ

หน่วยรับงบประมาณ : ลูกค้า
- ส่วนรำชกำร 
- รัฐวิสำหกิจ 
- องค์กำรมหำชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ฯลฯ

ผลผลิต
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

(ส ำนักงบประมำณ)

หน่วยรับงบประมำณควรก ำหนดผลสัมฤทธิ์ให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนระดับชำติ

จัดท ำคู่มือกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ต้องกำรนิยำม และแนวทำงในกำรก ำหนด
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

คณะกรรมาธิการฯ

ส านักงบประมาณ

หน่วยรับ งปม.

ข้อสังเกตจากการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ....

ข้อสังเกตจากการประชุมร่วมกับ
หน่วยรับงบประมาณในขั้นตอน
การทบทวนงบประมาณประจ าปี

สรุปรวบรวมข้อสังเกต
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ทบทวน/
วางแผน

จัดท า

อนุมัติบริหาร

ติดตาม/
ประเมินผล

(ส ำนักงบประมำณ)

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-พ.ค.

มิ.ย.-ก.ย.

ตลอดปี

ตลอดปี

X ยังไม่มีแนวทางการทบทวนที่ชัดเจน
X ยังไม่มีการก าหนดผลสัมฤทธิ์/

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การทบทวน
- เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
- ผลผลิต
- กิจกรรม
- โครงกำร
- ตัวชี้วัด
- ค่ำเป้ำหมำย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

(ส ำนักงบประมำณ)

• สนองนโยบำย แผน
ระดับชำติ และควำม
ต้องกำรของพื้นที่

ควำมจ ำเป็น

• เป็นภำรกิจของ
หน่วยงำนตำม
กฎหมำย

ควำมถูกต้อง

• เป้ำหมำยของงำน
เชื่อมกับเป้ำหมำย 
(Goals) ระดับสูงขึ้น
ไป

ควำมเชื่อมโยง

• ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
ค่ำเป้ำหมำย 
(Target) ของตัวชี้วัด
ระดับสูงขึ้นไป

ควำมสอดคล้อง

• ก ำหนดโครงกำร/
กิจกรรมที่ตอบสนอง
เป้ำหมำยได้ครบถ้วน

ควำมครบถ้วน

• มีควำมพร้อม และ
ค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด

ควำมเหมำะสม

เพิ่มหลัก 6 ความ
เพื่อช่วยให้มีแนวทาง

ในขั้นตอนการ
ทบทวนที่ชัดเจน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

(ส ำนักงบประมำณ)

+ ก าหนดผลสัมฤทธิ์/
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
+ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์
+ จัดท าผังความเชื่อมโยง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

(ส ำนักงบประมำณ)

นิยามผลสัมฤทธิ์
“ผลลัพธ์สุดท้ำย (Final Outcome) ทีเ่กิดขึ้น
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และน ำผลผลิต 
(Output) ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด โดยหน่วยรับงบประมำณก ำหนด
ตัวชี้วัดและระบุค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจนรวมทั้ง
สำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม”
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

(ส ำนักงบประมำณ)

ต้องแสดงถึงประโยชน์
ที่เกิดกับกลุ่มเป้ำหมำย

ต้องสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยแผนแม่บท/
แผนย่อยภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ

มีตัวชี้วัด+ค่ำเป้ำหมำย   
ที่วัดได้เป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
แผนแม่บทย่อยภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ

ไชโย! ฉันคือ
ผลสัมฤทธิ์หลักการก าหนดผลสัมฤทธิ์
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

(ส ำนักงบประมำณ)

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้งำนคู่มือทบทวนฯ
- Google form เก็บตัวอย่ำงจ ำนวน 67 รำย
- จำก 20 กระทรวง อปท. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงำนไม่สังกัด
- สอบถำม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหำ (3.78) รูปแบบ (3.84) 
กำรน ำไปใช้ (3.89) และให้ระบุข้อเสนอแนะ
- คะแนนเต็ม 5 ในแต่ละองค์ประกอบ



ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ

ภาษา
เข้าใจง่าย

มีการ
ยกตัวอย่าง

ชัดเจน
น่าอ่าน

ภาพประกอบ
ช่วยให้เข้าใจ

ช่องทาง
การเผยแพร่

ใช้ทบทวน
ปี 65

ตรง
ความต้องการ

มีประโยชน์
ด้านอื่น*

3.91

3.73 3.70

3.88 3.84 3.79

3.94 3.93
3.79

เนื้อหา : 3.78 รูปแบบ : 3.84 การน าไปใช้ : 3.89

และประโยชน์ที่ได้รับ
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

(ส ำนักงบประมำณ)

ประโยชน์ด้านอื่น* เช่น กำรเขียนโครงกำร 
แนวทำงกำรตรวจสอบและกำรวิเครำะห์โครงกำร

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
กำรจัดท ำควำมเชื่อมโยงประกอบกำรจัดท ำค ำขอฯ 

กำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนองค์กร
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

(ส ำนักงบประมำณ)

ข้อเสนอแนะ
- ขอตัวอย่ำงผลสัมฤทธิ์ให้ครอบคลุมภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ 
ทั้งระดับกรม กระทรวง และแผนบูรณำกำร
- ขอตัวอย่ำงกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
- ต้องกำรให้อธิบำยกำรเขียนตัวชี้วัดเพิ่มมำกขึ้น
- ควรใช้ผังควำมเชื่อมโยงชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรฯ
- ควรทบทวนผลสัมฤทธิ์ล่วงหน้ำก่อนจัดท ำค ำขอ
- ควรจัดท ำฝึกอบรมเรื่องกำรทบทวนงบประมำณ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

(ส ำนักงบประมำณ)

ปัญหำ อุปสรรค
1. ผลสัมฤทธิ์เป็นเรื่องใหม่
2. เป้ำหมำยของแผนประกำศหลัง
กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี
3. ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ
ประกำศหลังช่วงกำรทบทวน

แนวทำงกำรแก้ไข
1. ก ำหนดนิยำม แนวทำงกำรจัดท ำ
ผลสัมฤทธิ์ พร้อมยกตัวอย่ำง
2. รวบรวมควำมคิดเห็นจำกหน่วยรับ
งบประมำณ
3. ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
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8. ความท้าทายต่อไป 

(ส ำนักงบประมำณ)

บรรลเุปา้ 27

ต ่ากวา่คา่เปา้หมาย 51

ต ่าระดบัเสี่ยง 43

ขัน้วิกฤต 19

ผลปี 63 เป้าหมายแผนย่อย 140 เป้าหมาย

1. ผลักดันหน่วยรับงบประมำณก ำหนด
ผลสัมฤทธิ์ให้ครอบคลุมแผนแม่บทฯ มำกขึ้น

2. เพิ่มตัวอย่ำงกำรก ำหนดผลสัมฤทธิ์ให้
ครอบคลุมหน่วยรับงบประมำณด้ำนต่ำง ๆ

ที่มำ : รำยงำนจำก สศช.
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

(ส ำนักงบประมำณ)

กำรทบทวนงบประมำณเป็นไปตำมปฏิทินงบประมำณ
ประจ ำปี ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี

เรื่องผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ มีกฎหมำย
รองรับ และมีเป้ำหมำยระดับชำติชัดเจน

ส ำนักงบประมำณยึดหลักกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(PDCA) ในด้ำนกำรงบประมำณ
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10. เอกสารอ้างอิง

(ส ำนักงบประมำณ)

1. รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560
2. พระราชบญัญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12
5. แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
6. แผนการปฏิรูปประเทศ
7. มติคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 เรื่อง การขบัเคล่ือนยทุธศาสตรช์าติสูก่ารปฏิบตัิ
8. เอกสารน าเสนอการประชมุหารอืกบัสว่นราชการเพ่ือพิจารณาความเช่ือมโยงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังบประมาณ (7 มิ.ย. 2562)

9. เอกสารน าเสนอการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านกังบประมาณ (20 มิ.ย. 2562)
10. งบประมาณโดยสงัเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ถาม - ตอบ

(ส ำนักงบประมำณ)


