คํานํา
การจัด การความรู การวิ เคราะหร ะดั บความสําเร็จ ของการดํ าเนิ น งานจากการใช จา ย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) นี้ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรแนวทางในการ
ปฏิ บัติ งานการวิเ คราะห ฯ PART ของสํา นัก แผนงานและสารสนเทศ สํา หรั บ หน ว ยงาน เจ าหนา ที่ ที่
รับผิดชอบ และผูที่เกี่ยวของใชเปนคูมือ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม เกิดความชัดเจน และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนใหการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยมีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ ลักษณะทั่วไปของ
PART แบบคําถามและการตอบคําถาม PART แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และแนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน
และการจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
คณะกรรมการการจัดการความรู การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ (PART) สํานักแผนงานและสารสนเทศ หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
และเจาหนาที่ที่รับผิด ชอบปฏิบัติงานการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จ ของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ และผูที่เกี่ยวของ ในการนําไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมตอไป

สํานักแผนงานและสารสนเทศ
สิงหาคม 2554

สารบัญ
หนา
 ความเปนมา
 หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค
 การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1. แนวทาง/วิธีการดําเนินงาน
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart)
4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART)
 การจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
 การดําเนินงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ในปงบประมาณตอๆ ไป
 ภาคผนวก
 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)
 การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART)
1. ลักษณะทั่วไปของ PART
2. แบบคําถาม/คําตอบ PART
3. การตอบคําถาม PART
4. แผนปฏิบัตงิ านการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ก. เลขานุการคณะทํางานจัดทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
ข. เลขานุการคณะทํางานรายงานการประเมินผล
ค. หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต
 สรุปคําถาม PART

1
2
3

3
4
6
7
7
10

11
11
11
12
13
15
15
18
18
21

1

คูมือปฏิบัติงาน : การวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ความเปนมา
1. สํานักงบประมาณกําหนดใหมีก ารใชเ ครื่อ งมือ วิเ คราะหร ะดับ ความสํา เร็จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
วัดความสําเร็จ ในการดําเนิน งาน และความเชื่อมโยงจากการใชจายงบประมาณของสวนราชการ ตั้งแต
เปาหมายยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการและผลผลิตของสวน
ราชการ จนถึงการนําสงผลผลิต (กิจกรรมหลัก) ในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของสวนราชการ
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)
ซึ่งรัฐบาลไดเห็นชอบ และสํานักงบประมาณไดเริ่มใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
(SPBB) นี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 และผลการดําเนิน งานเปน ปจ จัย หนึ่งที่สําคัญอัน จะนําไปสู
ความสําเร็จของการจัดการงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุง เนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยสํานัก
งบประมาณกําหนดใหเริ่มดําเนินการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ในสวนราชการที่เปนโครงการนํารองใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สําหรับสวนราชการอื่นใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป
2. คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2550 เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก
งบประมาณเสนอ เรื่อง การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ ของ
หนวยงานภาครัฐ โดยใหหนว ยงานภาครัฐเฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดําเนินการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ตามแนวทางที่
สํานัก งบประมาณกําหนด และใหหนวยงานภาครัฐที่ไดรับ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนไป รายงานผลการวิเคราะหฯ ใหสํานักงบประมาณ เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี
3. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดเริ่มดําเนินการวิเคราะหความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานดําเนินการการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหฯ PART ตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด (รายละเอียดตามภาคผนวก)

2
หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณPerformance

Assessment Rating Tool หรือที่เรียกโดยยอวา “PART” เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดความสําเร็จ สําหรับ
ใหสวนราชการใชประเมินความสําเร็จ จากการดําเนิน งานดวยตนเอง โดยการตอบคําถาม PART 5 ชุด
คําถาม 30 ขอ พรอมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถาม ลักษณะของคําถามเปนคําถามที่มี
ความเชื่อมโยงกัน และมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบกระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณของสวน
ราชการ ซึ่งสวนราชการจะตองตอบคําถามในภาพรวม โดยพิจารณาขอมูลประกอบการตอบคําถามจากผล
การดําเนินงานในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต*ของสวนราชการ
สํานักงบประมาณจะทําหนาที่เปนผูวิเคราะหระดับความสําเร็จจากผลการประเมินของสวนราชการในแตละ
ป โดยพิจารณาวาสว นราชการมีกระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี และมีประสิทธิภาพ
หรือไม จากการตอบคําถาม PART ของสวนราชการและเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถาม แลวนํา
ผลจากการวิเคราะหไปใชประกอบการตัด สิน ใจในกระบวนการบริ หารจัดการงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับสว นราชการสามารถนําผลการวิเคราะหไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน ใชประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารจัดการ
งบประมาณ เปนขอมูลในการรายงานผลสําเร็จของการใชงบประมาณตอรัฐบาล และใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการติดตามประเมินผลของสวนราชการ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะหนวยปฏิบัติ นําสงผลผลิต หนว ยหนึ่งของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงตองจัดทํากระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณของสํานัก
ใหมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของการใชเครื่องมือ PART เพื่อเปนการสนับสนุนใหการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด ดังนั้น เพื่อใหการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
เปน ไปดว ยความเรียบรอย และถูก ตอง สํานัก แผนงานและสารสนเทศ จึงไดจัด ทําคูมือปฏิบัติงานการ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและ
สารสนเทศ ขึ้น เพือ่ เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการวิเคราะหฯ PART อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งสํานัก เพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
วัตถุประสงคของการใชเครื่องมือ PART ของสํานักงบประมาณตอไป

* หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต หมายถึง หนวยงานระดับต่ํากวากรม เชน สํานัก หรือ กอง หรือ กลุม หรือ สวน

3
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหก ารวิเคราะหร ะดับความสําเร็จของการดําเนิน งานจากการใชจายงบประมาณ
(PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม ชัดเจน เปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งสํานัก และมีก ารนําไปปฏิบัติอยางไดผล
2. เพื่อให ก ารรายงานผลการดําเนิน งานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) และการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถาม PART ของ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ เกิด ความชัด เจน ถูกตอง และนําไปใชในการสนับสนุน การตอบคําถาม
PART ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดจริง
3. เพื่อใหสวน/ศูนยที่จะตองกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนิน งานได ทราบ
และดําเนินการไดอยางเหมาะสมตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว

การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1. แนวทาง/วิธีการดําเนินงาน
1.1 มีคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานดําเนินการการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1.2 จัดทําคูมือ/แนวทางการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1.3 จัดทํา Flow Chart ของกระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
1.5 มอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามแผนการดํ า เนิ น งานการวิเ คราะหร ะดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ
1.6 สื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนการดําเนิน งานการวิเคราะห
ระดับ ความสํา เร็จ ของการดํา เนิน งานจากการใชจ า ยงบประมาณ (PART) ของสํา นัก แผนงานและ
สารสนเทศ แกหนวยงานภายในสํานักฯ
1.7 จัด ทํารายงานการวิเ คราะหร ะดับ ความสํา เร็จ ของการดํา เนิน งานจากการใชจ า ย
งบประมาณ (PART) ของหนว ยงาน ตามแผนการดําเนินงานการวิเคราะหร ะดับความสํา เร็จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
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1.8 จัด ทํารายงานการวิเ คราะหร ะดับ ความสํา เร็จ ของการดํา เนิน งานจากการใชจ า ย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ พันธุพืชกําหนด

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 : แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานดําเนิน การการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ(PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ
โดยมีผูบริหารของสํานัก และผูแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรว มเปน คณะกรรมการและ
คณะทํางาน
ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดกรอบแนวทาง/จัดทําคูมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจ า ยงบประมาณ (PART) ของสํา นัก แผนงานและสารสนเทศ โดยคณะกรรมการ
อํานวยการการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จ ของการดําเนิน งานจากการใชจายงบประมาณ
(PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 3 : เสนอสํานักแผนงานและสารสนเทศเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงหนวยงานในสังกัดทราบ
และปฏิบัติ เพื่อใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการวิเคราะหฯ PART ที่เปนรูปธรรมที่
ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งสํานัก และเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เพื่อโปรดทราบและแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวเพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 : จัดทําแผนการดําเนินงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนิน งานจากการใช จาย
งบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ โดยคณะทํางานดําเนินการการ
วิเคราะหร ะดับความสําเร็จ ของการดําเนิน งานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ ใหสอดคลองตามภารกิจที่สํานักแผนงานและสารสนเทศตอง
รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ขั้นตอนที่ 5 : 1) เสนอสํานักแผนงานและสารสนเทศเพื่อใหความเห็น ชอบ และแจงหนว ยงานในสังกัด
ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนใหการตอบคําถาม PART ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เปน “ใช” และมีเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถาม เพื่อแสดงตอสํานักงบประมาณ
2) มอบหมายหนว ยงานรับผิ ดชอบดํ าเนิ น การตามแผนการดําเนิน งานการวิ เคราะห ระดั บ
ความสําเร็จ ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงาน
และสารสนเทศ
3) มีการสื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ใหแกเจาหนาที่
ทั้งหมดของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 6 : หนวยงานจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนการวิเ คราะหร ะดับ ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ เสนอ
คณะทํางานดําเนินการการวิเ คราะหร ะดับ ความสํา เร็จ ของการดําเนิน งานจากการใชจา ย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 7 : คณะทํางานดําเนินการการวิเคราะหร ะดับ ความสําเร็จ ของการดําเนิน งานจากการใชจา ย
งบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ รวบรวมและประมวลขอมูลเพื่อ
จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART พ.ศ. 2550
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามแบบฟอรมและระยะเวลา สงตามที่กรมฯ
กําหนด และรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการการวิเคราะหร ะดับ ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 8 : คณะกรรมการอํานวยการการวิเคราะหระดับความสําเร็จ ของการดําเนิน งานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงาน
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ(PART) ของ
สํานัก แผนงานและสารสนเทศ และสรุ ปผลการดําเนินงานรายงานตอสํานักแผนงานและ
สารสนเทศ และเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อโปรดทราบ และ
แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน อยางนอยปละ
1 ครั้ง ภายในวันที่ 15 กันยายน หรือตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด

3. ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ

(3)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(8)

(3)

(8)

(7)

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สํานักแผนงานและสารสนเทศ
(8)

(7)
(1)

(1)

คณะกรรมการอํานวยการ
(2)

คณะทํางาน
(7)

(4)

คูมือ/แนวทาง

แผน PART
(5)

(3)

สวน/ศูนย
(6)

รายงาน

(6)
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4. ประโยชนจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(PART)
4.1 สํานักงบประมาณ จะนําผลจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใช จ า ยงบประมาณ (PART) ของส ว นราชการ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามคําขอ
งบประมาณของสว นราชการ และใช เป น ข อมู ลในการติด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของสํ านั ก
งบประมาณ
4.2 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะนําผลจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) ใชประกอบการพิจ ารณาในกระบวนการ
บริหารจัดการงบประมาณ เปนขอมูลในการรายงานผลสําเร็จของการใชจายงบประมาณตอรัฐบาล และใช
เปนขอมูลฐานในการติดตามและประเมินผลของกรม
4.3 สํานักแผนงานและสารสนเทศ สามารถนําผลจากการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ไปใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหในกระบวนการ
บริห ารจัด การงบประมาณของสํา นัก เพื่อ ให ก ารดํา เนิ น งานของสํ านั ก มี ก ารพั ฒ นาและปรั บปรุง การ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ ตามแนวทางการดําเนินงานของการวิเคราะหฯ PART ในระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB)

การจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ
สํานักแผนงานและสารสนเทศในฐานะหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพ ืช หนวยหนึ่ง เมื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART แลว
ใหรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวใหกรมทราบ ตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่กรมกําหนด เพื่อกรมจัก
ไดสรุปและประมวลขอมูลตอบคําถาม PART และสงสํานักงบประมาณ

การจัดสงและระยะเวลาการรายงาน
สวน/ศูนย สงสวนติดตามประเมินผล ภายในวันที่ 1 กันยายน ของทุกปงบประมาณ

8
ผูจัดทํารายงาน
คณะทํางานดําเนินการการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนผูจัดทํารายงาน โดยรวบรวมขอมูลจากรายงาน
การดํา เนินงานของสวน/ศูน ย ตามแผนการวิเคราะหระดับความสําเร็จ ของการดําเนินงานจาการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ

ตัวอยางแบบฟอรมการรายงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... ( 1 ) ........
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ชื่อหนวยงาน .............. ( 2 ) ..................

ขอมูล ณ วันที่ ........... ( 3 ) .............

กิจกรรมดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานฯ PART

ตั้งแต ต.ค. ....... - ก.ย. .......

(4)

(5)

ผลงาน
หนวยนับ
(6)

จํานวน
(7)

ปญหา อุปสรรค
(8)

การจัดทํารายงาน
ชอง (1) ปงบประมาณ พ.ศ.......
ชอง (2) ชื่อหนวยงาน ........
ชอง (3) ขอมูล ณ วันที่ .......

ใหระบุปงบประมาณที่ดําเนินการ เชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ใหระบุชื่อหนวยงานที่จัดทํารายงาน คือ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
ใหระบุวันที่/เดือน/ป ทีใ่ หจัดทํารายงาน เชน
30 กันยายน 2552
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ชอง (4) กิจกรรมดําเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติงานฯ PART

ชอง (5) ผลการดําเนินงาน ตั้งแต
ต.ค. ..... ถึง ก.ย. ....

ชอง (6) หนวยนับ
ชอง (7) จํานวน
ชอง (8) ปญหา-อุปสรรค

ใหระบุกิจกรรมที่หนวยงานตองดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ
PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เชน
1. ผูบริหารของหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต
จัดการประชุมเพื่อใหความรูแกผูใตบังคับบัญชา
ทุกคน ในเรื่องความเชื่อมโยง สอดคลอง ตั้งแต
ยุทธศาสตรชาติลงมาตามลําดับจนถึงกิจกรรมที่
ปฏิบัติของหนวยงาน (ก-1)
2. จัดทําโครงการเพื่อคํานวณตน ทุน ตอหนว ย
ผลผลิต (ค-4)
ฯลฯ
ใหระบุความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติตาม (4) โดยใหระบุ
รายละเอียดของความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงานดวย เชน
1. ดํา เนิน การแล ว โดยไดชี้ แจงเกี่ยวกั บความ
เชื่อมโยง สอดคลอง ตั้งแตยุทธศาสตรชาติลงมา
ตามลําดับจนถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติของหนวยงาน
แกเจาหนาที่ทุกคน ในการประชุมประจําเดือน
ของสํานัก เมื่อวันที่ ...................
2. ยังไมไดดําเนินการ ขณะนี้อยูระหวางรอแนว
ทางการดํ า เนิ น งานจากกรมอุท ยานแห ง ชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
ฯลฯ
ใหระบุหนวยนับของผลงานที่ดําเนินการ เชน
ครั้ง เรื่อง ระบบ เลม เปนตน
ใหระบุจํานวนผลงานที่ดําเนินการแลวเปนตัวเลข
ใหระบุปญหา/อุปสรรค ที่พบจากการดําเนินงาน
ตามแผนฯ
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การดําเนินงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ ในปงบประมาณตอๆ ไป
สําหรับการดําเนินงานการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จของการดําเนิน งานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ในปงบประมาณตอๆ ไป ใหดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน ในหนาที่ 14 ตั้งแต
ขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 8 อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเปนประจําทุกป
ทั้งนี้ หากสํานัก งบประมาณ และ/หรือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพัน ธุพืช มีการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง การดําเนิน งานการวิเคราะหร ะดับความสําเร็จ ของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ใหคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานดําเนินงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงคูมือแนวทาง/วิธีการดําเนินงาน และขั้นตอนการดําเนินงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนิน งานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานัก แผนงานและสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานของสํานักงบประมาณ และ/หรือ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอไป

ภาคผนวก
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ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) เปนระบบงบประมาณที่เริ่ม
ใชใ นระบบงบประมาณของประเทศไทย ตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2546 หลัก การสํ าคัญ ของระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร คือ การจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานของสวนราชการ ในการนําสงผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของชาติในแตละป ซึ่งเปนการกระจาย
ความรับผิดชอบจากยุทธศาสตรระดับชาติลงสูหนวยงานระดับปฏิบัติ ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจะมีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงในทิ ศทางเดียวกัน เริ่มตั้งแต ผลสํา เร็จ ของเปาหมายและยุทธศาสตรช าติ ผลสําเร็จ ของ
เปาหมายการใหบริการ และยุทธศาสตรกระทรวง ผลสําเร็จของเปาหมายการใหบริการ และผลผลิตของ
หนวยงาน

การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
1. ลักษณะทั่วไปของ PART
PART เปนเครื่องมือสําหรับสวนราชการใชประเมินความสําเร็จดวยตนเอง โดยการตอบ
คําถาม 5 ชุดคําถาม 30 ขอ คะแนนรวม 100 คะแนน พรอมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ (คําตอบรางโดย
คณะทํางานจัด ทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติก าร และคณะทํางานรายงานการ
ประเมินผล) การตอบคําถามจะตองแยกพิจารณาตอบเปนรายผลผลิต/โครงการ โดยคําถามชุด ก, ข, ค และ ง
ใหเลือกตอบคําถามระหวาง “ใช” และ “ไมใช ” พรอมอธิบายดว ยวา “ใช” หรือ “ไมใ ช” อยางไร
สําหรับคําถามชุด จ นอกจากใหเลือกตอบระหวาง “ใช” และ “ไมใช” แลว ถาตอบวา “ใช” ตองระบุดวยวา
ใชในระดับใด โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย หากสวนราชการเลือกตอบวา “ใช”
และมีเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถามเพื่อแสดงตอสํานักงบประมาณ สวนราชการจะไดคะแนนใน
คําถามขอนั้น (เอกสารหลักฐานดังกลาวจะตองเปนเอกสารที่จัดทําไวแลวในแตละขั้นตอน ไมใชเอกสารที่
จัดทําขึ้นมาใหม) ถาคําถามในขอใดตอบวา “ใช” แตไมสามารถหาเอกสารหลักฐานประกอบหรือเปนการ
ปฏิบัติเพียงบางหนวยงาน ใหถือวาคําตอบในขอนั้นตองตอบวา “ไมใช” และหากพบวาคําถามในขอใดไม
เกี่ยวของกับสวนราชการ สวนราชการสามารถชี้แจงทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อขอยกเลิกไม
ตองตอบคําถามในขอนั้น และนําคะแนนในขอนั้นไปเฉลี่ยรวมกับคําถามขออื่นๆ ที่เหลือในชุดคําถามนั้นได
สํานักงบประมาณจะเปนผูวิเคราะหโดยพิจารณาจากรางคําตอบของแบบคําถาม PART ทั้ง 5 ชุด ที่สวน
ราชการจัดทําขึ้น ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่สวนราชการนํามาแสดง โดยใชวิธีการใหคะแนน และนํา
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คะแนนที่ไดมาจัดระดับความสําเร็จ หากสวนราชการไดค ะแนนรวมมากกวา 85 คะแนน แสดงวาสว น
ราชการผานการประเมินโดยการใชเครื่องมือ PART ในปงบประมาณนั้น

2. แบบคําถาม/คําตอบ PART
แบบคําถาม/คําตอบ PART จะประกอบดวยรายละเอียด 2 สวน คือ สวนที่ 1 สวนสรุป
รายละเอียดของผลผลิต/โครงการ จะอยูหนาแรกของแบบคําถาม และ สวนที่ 2 สวนที่เปนคําถาม คําตอบ
และเอกสารหลักฐานในแตละชุดคําถาม ดังนี้
ตัวอยางแบบคําถาม/คําตอบ PART
สวนที่ 1 สรุปรายละเอียดของผลผลิต/โครงการ

รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .........(1).........
หนวยงาน ..........................(2)...........................
กระทรวง ...........................(3)...........................
ผลผลิต .............................(4)...........................
งบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ........(5).....
กิจกรรมหลัก ..........................(6).......................

ชอง (1)
ชอง (2)
ชอง (3)
ชอง (4)
ชอง (5)

ใหใสปงบประมาณของผลผลิต/โครงการ ที่ทําการวิเคราะห
ใสชื่อหนวยงานที่ทําการวิเคราะห
ใสชื่อกระทรวงที่หนวยงานสังกัด
ใสชื่อผลผลิต/โครงการ ที่ทําการวิเคราะห
ใสจํานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ที่ใชในแตละผลผลิต/โครงการ
และเปนงบประมาณ หลังการโอนเปลี่ยนแปลงแลว
ชอง (6) ใสรายละเอียดกิจกรรมหลักที่ดําเนินการ ในแตละผลผลิต/โครงการ

13
สวนที่ 2 แบบคําถามและคําตอบของชุดคําถาม PART
ชุด ..(1).. ก จุดมุงหมาย

คําถาม ก-1 .................................................(2).................................................................
............................................................................................................................................
คําตอบ (3)

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ/ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ
....................................(4).......................................
................................................................................
................................................................................

…………(5)………………..
..............................................
……………………………..

ชอง (1) แสดงชื่อของชุดคําถาม ก ข ค ง และ จ ซึ่งตามแบบฟอรมจะ
ระบุชื่อชุดคําถามมาใหแลว
ชอง (2) แสดงรายละเอียดของคําถามในแตละขอ ซึ่งตามแบบฟอรมจะระบุ
คําถามมาใหแลว 1 ขอ/หนา จํานวน 30 ขอ
ชอง (3) ใหเลือกตอบ โดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตองการ
ชอง (4) ใหเขียนอธิบายคําตอบวา “ใช” “ไมใช” หรือ “ไมเกี่ยวของ”
อยางไร
ชอง (5) ใหระบุชื่อเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถาม กรณีที่เลือกตอบ
วา “ใช”
แบบคําถาม/คําตอบ PART สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซดข องสํานัก
แผนงานและสารสนเทศ www.dnp.go.th

3. การตอบคําถาม PART
ผลจากการตอบคําถาม PART จะสะทอนใหเห็น การดําเนิน งานในกระบวนการบริหาร
จัดการงบประมาณของสวนราชการตั้งแตระดับผูบริหารลงมาจนถึงระดับปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูตอบคําถาม
PART ตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดในแตละชุดคําถาม ประกอบดวย
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1) คําถามชุด ก ผูต อบคําถาม คือ ผูบริหารระดับสูงของสว นราชการ (รางคําตอบโดย
คณะทํางานจัดทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ)
2) คําถามชุด ข ผูตอบคําถาม คือ ผูบริหารที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผล
(รางคําตอบโดยคณะทํางานจัดทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ และคณะทํางาน
รายงานการประเมินผล)
3) คําถามชุด ค ผูตอบคําถาม คือ ผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนปฏิบัติการ(ราง
คําตอบโดยคณะทํางานจัดทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ)
4) คําถามชุด ง ผูตอบคําถามคือ หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต (รางคําตอบโดยคณะทํางาน
จัดทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ และหัวหนาทีมงานในกระบวนการผลิตและ
ใหบริการ)
5) คําถามชุด จ ผูตอบคําถาม คือ ผูบริหารที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผล
(รางคําตอบโดยคณะทํางานจัดทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ และคณะทํางาน
รายงานการประเมินผล)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการติดตั้ง
และใชเครื่องมือ PART โดยมีรองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่รับผิดชอบดูแลงานของ
สํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนประธาน และผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนเลขานุการ
และคณะทํางานดําเนินการการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART จํานวน 2 คณะ ประกอบดวย คณะทํางานจัดทํา
คําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ โดยมีผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
เปนประธาน และผูอํานวยการสวนจัดการงบประมาณ สํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนเลขานุการ และ
คณะทํางานรายงานการประเมินผล โดยมีผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนประธาน และ
ผูอํานวยการสว นติดตามประเมินผล สํานักแผนงานและสารสนเทศ เปนเลขานุการ เพื่อจัดทํารางคําตอบ
PART และเอกสารหลักฐานประกอบคําตอบ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานดําเนินการการติดตั้งและใชเครื่องมือ
PART ไดรวมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แจงหนว ยปฏิบัตินําสงผลผลิต ทราบและปฏิบัติ เพื่อ
สนับสนุนใหการตอบคําถาม PART ของกรมฯ เปน “ใช” และมีเอกสารหลักฐานประกอบการตอบคําถาม
เพื่อแสดงตอสํานักงบประมาณ
เอกสารแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของกรมอุ ทยานแหง ชาติ สัต วปา และพัน ธุ พืช สามารถศึ ก ษาไดท างเว็ บไซดข องสํานั ก แผนงานและ
สารสนเทศ www.dnp.go.th
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4. แผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
จากแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สํานักแผนงานและสารสนเทศมีกิจกรรมที่รับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนฯ PART และการจัดทําเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ก. คณะทํางานจัด ทําคําของบประมาณ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติก าร (รวมกับ
หนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบงบประมาณของผลผลิต/โครงการ)
1. จั ด การประชุ มเพื่ อ ให ค วามรู แ กผู บ ริ ห ารของกรม ตั้ ง แต ท านอธิ บ ดี รองอธิ บ ดี
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องความ
เชื่อมโยง สอดคลอง ตั้งแตยุทธศาสตรชาติ ลงมาตามลําดับจนถึงกิจ กรรมที่ปฏิบัติของกรม หลังจากนั้น
ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการสวน ตองนําความรูที่ไดรับไปถายทอดตอใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบ
และมีความรู ความเขาใจ เชนเดียวกัน (ก-1)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานสรุปผลการประชุม และรายชื่อผูเขารวมประชุม หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) เชน รัฐธรรมนูญ คําแถลงนโยบาย กฎกระทรวง แผนบริหารราชการแผนดิน
2. จัดทําแผนกลยุทธของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ตองมีการดําเนินงาน
ในกิจกรรม และรายละเอียด ดังนี้
1) แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง และถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของเปาหมาย
ระดับชาติ ระดับกระทรวง มายังผลผลิต และเปาหมายการใหบริการของกรม ที่มีความสอดคลอง เหมาะสม
(ก-2 และ ข-1)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประชุม การจัดทําแผนกลยุทธที่มีว าระพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยง และถายทอดภารกิจจากเปาหมายระดับชาติ ลงมายังผลผลิต และเปาหมายการใหบริการของกรม
เอกสารคําของบประมาณ/ผังแสดงความเชื่อมโยงเปาหมายของกรมกับเปาหมายระดับของชาติ เอกสาร
แผนกลยุทธของกรมที่ใชแปลงสูแผนปฏิบัติการประจําป พรอมรายละเอียดการวิเคราะห SWOT ที่มีผูมีสวน
ไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวม เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
2) จัดทําคําอธิบายลักษณะของผลผลิต และแผนภูมิโครงสรางความสัมพันธเชื่อมโยง
ของผลผลิตของกรม และผลผลิตของหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสามารถจําแนกความแตกตาง หรือลักษณะของงาน
ที่แตกตาง หรืออธิบายความจําเปนที่ผลผลิตตองซ้ําซอนได (ถามี) (ก-5)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธที่มีวาระพิจารณาการจัดทํา
คําอธิบายลักษณะของผลผลิตกรม เอกสารบรรยายลักษณะผลผลิตของกรม เอกสารแสดงความสัมพันธของ
ผลผลิตของกรมกับผลผลิตของหนวยงานอื่นๆ ที่จําแนกความแตกตาง หรือลักษณะของงานที่แตกตางได
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
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3) มีก ารนําปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคและขอจํากัด ในการปฏิบั ติงานเพื่อนําสง
ผลผลิต เชน กฎ ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ และกระบวนการปฏิบัติงาน เปนตน มาพิจารณาและมี
แผนการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแลว (ก-6)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธที่มวี าระพิจารณาปจจัยภายนอก
ที่เป น อุ ปสรรคและขอ จํา กัด ในการปฏิบั ติง านเพื่อ นํา สงผลผลิต แผนการบริห ารความเสี่ย ง/คู มือ การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานหรือผลผลิตเพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก แผนการขอปรับโครงสราง
หรือแผนการปรับโครงสรางภายในของกรม หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
4) มีการจัดทํางบประมาณ และกําหนดผลผลิตประจําป ที่ตอบสนองความตองการ
ปญหา หรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย เปาหมายระดับกระทรวง/ระดับชาติ และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
(ก-3 และ ก-4)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธที่มีวาระพิจารณาการจัดทํา
งบประมาณ/กําหนดผลผลิตประจําป ทีม่ ผี ูมีสวนไดสวนเสียเขารวมประชุม เอกสารการสํารวจความตองการ
ของกลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย เอกสารการวิเคราะห SWOT ที่แสดงวากรมกําหนดความตองการจาก
กลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
5) มีเปาหมายการใหบริการของกรม/ตัวชี้วัดระดับผลลัพธระยะยาว (เปาหมายการ
ใหบริการของกระทรวง) ที่ทาทาย ที่สงผลตอความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ข-2) และมี
การกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว (ข-3) และเปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับผลผลิตเปนรายป (ข-4)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารแผนกลยุทธของกรมที่ใชแปลงสูแผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
6) กําหนดขั้นตอน/วิธีการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิต (ข-5)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารแผนกลยุทธ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่มีการกําหนดวิธีการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวง พรอมบันทึกขอตกลงที่แสดง
รายละเอียดการประสานงานระหวางหนวยงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
7) กําหนดแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายการใหบริก ารของกรม
เพื่อการปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ โดยการประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ (ข-6)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมที่แสดงแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เอกสารแสดงแผนการประเมินผลจากคณะอนุกรรมการดานการติดตามประเมินผล (คตป.)
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
8) จัดการประชุมวิเคราะหสภาพแวดลอมของกรม (SWOT) เพื่อทบทวน/ปรับปรุง
แผนกลยุทธของกรม เพื่อใหมีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคลองกับเปาหมายระดับกระทรวง/ระดับชาติ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณนโยบายระดับชาติ (ข-7)
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เอกสารหลัก ฐาน : เอกสารรายงานการประชุมทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธข องกรม และ
เอกสารรายงานผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ หรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ถามี)
ทั้งนี้ ขอใหศึกษารายละเอียดการจัดทําแผนกลยุทธเพิ่มเติมจากคูมือการใชเครื่องมือ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน (Performance Assessment Rating Tools : PART) ของ
สํานักงบประมาณ ทางเว็บไซด www.bb.go.th
3. การกําหนดตัวชี้วัด ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ตองมีการดําเนินงานในกิจกรรม และ
รายละเอียด ดังนี้

1) กําหนดเปาหมายผลผลิต ประจําป ซึ่งแสดงใหเห็น ความกาวหนา ที่เพิ่มขึ้น ของ
ผลผลิตแตละปเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปสุดทายของแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ค-1)
เอกสารหลักฐาน : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คําของบประมาณประจําป ที่แสดงความกาวหนาที่
เพิ่มขึ้นของผลผลิตแตละปเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปสุดทายของแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
2) กําหนดกิจกรรมหลัก ที่มีความเชื่อมโยงกับการบรรลุเปาหมายของผลผลิต และ
กําหนดรายละเอียดของงบประมาณและระยะเวลาที่ตองใชในแตละกิจกรรมหลักที่นําสงผลผลิตประจําป (ค-2)
เอกสารหลักฐาน : แผนปฏิบัติงานประจําป เอกสารคําของบประมาณประจําป ที่จําแนกกิจกรรม
หลัก และรายละเอียดกิจกรรม โดยแสดงงบประมาณ และเวลาที่ตองใชในแตละกิจกรรม หรือเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี)
3) กําหนดตัวชี้วัดปริมาณงานในทุกกิจกรรมหลัก เพื่อใชติด ตามผลการปฏิบัติงาน
และผลการใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละไตรมาส (ค-3)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารคําของบประมาณประจําป/แบบรายงาน สงป. 301 ที่กําหนดตัวชี้วัดในทุก
กิจกรรมหลัก หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
4) มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมาในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป
(ค-5)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประชุมการจัดทํางบประมาณประจําปที่มีวาระการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานปที่ผานมาในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะที่แสดงความกาวหนาหรือผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
4. กําหนดใหมีก ารจัด ทํากิจกรรมคํานวณตน ทุน ตอหนว ยผลผลิต (ตามแนวทางของ
กรมบัญชีกลาง) กําหนดแนวทางการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตในระดับกรม รวมทั้งจัดทําคูมือหรือ
แนวทางในการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และแจงใหหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ทราบและดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดตอไป (ค-4)
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เอกสารหลั ก ฐาน : เอกสารรายงานการจั ด ทํ า กิ จ กรรมการคํ า นวณต น ทุ น ของผลผลิต หรื อ
เอกสารรายงานการปนสวนคาใชจายใหผลผลิตหลัก หรือคูมือ/แนวทางการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของกรมฯ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
ข. คณะทํางานรายงานการประเมิน ผล (รวมกัน หนวยงานสวนกลางที่รับ ผิด ชอบงาน
ติดตามประเมินผลของผลผลิต/โครงการ)
1. จัดทําระบบการรายงานขอมูลยอนกลับ เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตใชสําหรับ
รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณที่เปนระบบสารสนเทศ และมีการจัดเก็บเปน
ระบบฐานขอมูลของกรม (ง-2)
เอกสารหลักฐาน : รายงานการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศที่เปรียบเทียบแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการใชระบบขอมูลและสารสนเทศ รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ถามี) เชน คูมือ/แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. การประเมินผลการดําเนินงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในระดับ
ผลผลิต/ผลลัพธ เปรียบเทียบระดับผลผลิต/ผลลัพธ ที่ไดกับแผนกลยุทธ (ผลผลิตประจําป/ผลลัพธระยะยาว
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว) โดยการประเมินตนเอง (สัมพันธกับขอ ข-2 และ ข-4) (จ-1 และ จ-2)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานผลการประเมิน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
3. การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ที่แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย
การประเมินตนเอง (สัมพันธกับขอ ง-5) (จ-3)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานผลการประเมินความคุมคา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
4. การประเมินในระดับผลผลิต เปรียบเทียบกับสวนราชการ และหนวยงานเอกชนอื่นที่
มีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกัน (สัมพันธกับขอ ก-5) (จ-4)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานผลการเปรียบเทียบกับสวนราชการ และหนวยงานเอกชนอื่น
5. การประเมินผลการดําเนินงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่แสดง
ใหเห็นถึงความสําเร็จ ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ โดยผูประเมินอิสระ (สัมพันธกับขอ ข-6) (จ-5)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประเมินผลของผูประเมินอิสระ
ค. หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต
1. ผูบริหารของหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต จัดประชุมเพื่อใหความรูแกผูใตบังคับบัญชา
ทุกคน เกีย่ วกับความเชื่อมโยง สอดคลอง ตั้งแตยุทธศาสตรชาติลงมาตามลําดับจนถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติ (ก-1)
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เอกสารหลักฐาน : เอกสารรายงานการประชุม หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
2. จัดทําและบริหารจัด การแผนการดําเนินงาน (Operation Plan) และแผนการใชจาย
งบประมาณ (Disbursement Plan) ที่มีร ายละเอียดกิจ กรรม ขั้น ตอน วิธีก ารดําเนิน งาน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ใ ชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตใหชัด เจน ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมกําหนด โดยใหกําหนดแผนเปนรายเดือน เพื่อใชค วบคุมการบริหารงานใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนภายในปงบประมาณ โดยกําหนดใหมีกิจกรรม ดังนี้ (ง-1)
1) กิจกรรมที่ไดรับแจงจากกรม ตามแผน ในแบบ อส. 101-104/1
2) กิจกรรมการประชุมประจําเดือนภายในหนวยงาน โดยใหมีวาระประจําเกี่ยวกับ
การติดตามผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาทบทวนและพิจารณาในการบริหารจัดการ ปรับปรุง/ปรับแผน เพื่อนําไปดําเนินการในเรื่องอื่นๆ
ที่สําคัญกวา และกอใหเกิดประโยชนในการใชจายงบประมาณมากกวา และตองมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษร
3) กิจกรรมการประเมินบุคคลที่รับผิดชอบผลผลิต ตามแนวทางที่ กรมฯกําหนด
4) กิจกรรมการตรวจสอบทางการเงินและพัสดุ ซึ่งอาจดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน
5) กิจกรรมการดําเนินงานและรายงานตามระบบ PART ระบบควบคุมภายใน การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA และการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
6) กิจกรรมการวัดผลการดําเนินงาน/ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพและคุมคา
เอกสารหลักฐาน : เอกสารแผนการดําเนินงาน (Operation Plan) และแผนการเบิกจายงบประมาณ
(Disbursement Plan) ตามแบบ อส. 201 และ 204
3. มีก ารจัด ทําระบบและรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ/การ
จัดซื้อจัดจาง ตามแบบ อส. 301 302 และ 303 ใหถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา (ง-2) และนําขอมูลที่
รวบรวมและประมวลได มาใชในการบริหารจัดการ หรือปรับปรุงแผนเพื่อใหมีความชัดเจน เหมาะสม หรือ
ปรับแผนเพื่อนําไปดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญกวา และกอใหเกิดประโยชนในการใชจายงบประมาณ
มากกวา หากกิจกรรมใดมีผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณที่ลาชา และแสดงสัญญาณให
เห็นวาจะไมสําเร็จผลตามเปาหมายได (ง-3)
เอกสารหลักฐาน : คูมือ/แนวทางการรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ-การ
จัดซื้อจัดจาง เอกสารแบบรายงาน อส. 301 302 และ 303 เอกสารรายงานการประชุมการปรับแผนปฏิบัติงาน
ที่มีวาระการใชขอมูลตามขอ ง-3 มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้นในระหวางปงบประมาณ หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
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4. จัดใหมีกิจกรรมการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของหนวยงานตามแนวทางที่
กรมฯ กําหนด (ตามขอ 1.3) และนําตนทุนตอหนวยผลผลิต มาใชในการบริหารจัดการในการดําเนินงานของ
หนวยงานดวย เชน ใชประโยชนในการกําหนดมาตรการประหยัดคาใชจาย เปนตน (ง-4)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารที่แสดงวาหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตมา
ใชในการบริหารจัดการงบประมาณตามขั้นตอนที่ 5 ของคูมือของกรมบัญชีก ลาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ถามี)
5. มีการจัดทําแนวทาง/หลักเกณฑ/วิธีการวัดประสิทธิภาพของผลผลิตในมิติตางๆ
เชน เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน รวมทั้งแนวทาง/หลักเกณฑ/วิธีการวัดประสิทธิผลตอคาใชจายของ
กรม ตามการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแนวทางที่ สศช. กําหนด (ง-5)
เอกสารหลักฐาน : เอกสารที่แสดงวาหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตไดมีการประเมินความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแนวทางที่ สศช. กําหนด เอกสารหลักเกณฑการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ ตามแนวทางที่ สศช. กําหนด เอกสารหลักเกณฑวิธีการวัดประสิทธิภาพของผลผลิตในมิติ
ตางๆ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
6. มีการตรวจสอบการดําเนินงานทางการเงินและพัสดุ เพื่อไมใหเกิดขอทักทวงความผิด
ทางวินัย ในรายงานของฝายตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ง-6)
เอกสารหลักฐาน : รายงานสรุปผลจากฝายตรวจสอบภายในของกรม หรือของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ที่ไมพบขอผิดพลาด หรือขอทักทวงที่เปนความผิดวินัยทางการเงิน
7. มีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนําสงผลผลิต ตามแบบ
แสดงภาระงานรายบุคคล หรือแบบแสดงสมรรถนะรายบุคคล โดยกรมกําหนดขึ้นเองหรือใชแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) กําหนด
เอกสารหลักฐาน : แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) เปรียบเทียบแผนกับผลที่สัมพันธกับ
การนําสงผลผลิต และแบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคล ที่สัมพันธกับการนําสงผลผลิต
8. จั ด ทํ าคู มื อการปฏิ บั ติง านของหน ว ยงาน รวมทั้ง กํา หนดหลั ก เกณฑ /วิ ธีก าร
ดําเนินงาน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานตามแนวทางที่กรมฯกําหนด
เอกสารหลักฐาน : เอกสารคูมือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ/วิธีการดําเนินงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ถามี)
ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ PART ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ของกรมอุทยานแหงชาติ สัต วปา และพัน ธุพืช เพิ่มเติมไดที่เว็บไซดของสํานักแผนงานและ
สารสนเทศเทศ www.dnp.go.th
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1.1 คําถามชุด ก : จุดมุงหมายและรูปแบบ (6 ขอ 10 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการกําหนดเปาหมายของหนวยงานวา มีความสอดคลองกับเปาหมาย
ระดับสูงอยางถูกตองตรงประเด็นหรือไม ตามแนวคิดการกระจายงานลงสูการปฏิบัติของระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ประกอบดวยคําถาม 6 ขอ ดังนี้
ขอที่ ก – 1 :

ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และ
ยุทธศาสตรกระทรวง ที่หนวยงานของทานตองรับผิดชอบดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ......... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน แสดงใหเห็นวามีความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการ
ใหบริการของกรม ของกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวงที่สอดคลองกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติได
ขอที่ ก –2 :

เปาหมายการใหบริการของหนวยงานที่ทานกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. ........มีความ
สอดคลองและเหมาะสมตอการนําสงเปาหมายระดับกระทรวง และเป าหมายยุทธศาสตร
ระดับชาติ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานสามารถระบุความเชื่อมโยง ความสอดคลอง ความ
เหมาะสม ในการกําหนดเปาหมายการใหบริการของหนวยงานกับเปาหมายของชาติได
ขอที่ ก –3 :

หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายในการ
จัดทํางบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ....... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานสามารถอธิบายการกําหนดความตองการ ปญหา
หรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายได
ขอที่ ก –4 :

ผลผลิตที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. ....... เปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความตองการ
ปญ หาหรื อ เรื่อ งที่ ส นใจของกลุ ม เป าหมาย และเป า หมายระดั บ กระทรวง/เป า หมาย
ยุทธศาสตรระดับชาติ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน ว ยงานสามารถอธิ บ ายได ว า ผลผลิ ต ที่ ก รมกํ า หนด
ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายได
ขอที่ ก –5 :

การกําหนดผลผลิต ของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ............. มีการพิจ ารณาความ
ซ้ําซอนของผลผลิตของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม กรณีที่หนวยงานมีความ
ซ้ําซอนกับผลผลิต ของหนว ยงานอื่ น สามารถจําแนกลัก ษณะผลผลิต ที่แตกตางกัน ได
หรือไม อยางไร
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วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานสามารถอธิบายไดวาการกําหนดผลผลิตของกรมมี
ลักษณะไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น หรือกรณีมีความซ้ําซอนสามารถแสดงลักษณะเฉพาะ
หรือความแตกตางของผลผลิตได
ขอที่ ก – 6 :

หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ ดานกฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวน
ราชการ และปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิตในปงบประมาณ
พ.ศ. ............... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานสามารถอธิบายไดวาในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ ดานกฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ และ
ปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิตที่อาจเปนสาเหตุของขอบกพรอง
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานได
1.2 คําถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ ( 7 ขอ 20 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการแปลงเปาหมายของหนวยงานมาเปนแผนกลยุทธวามีความสอดคลอง
เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไม ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ ดังนี้
ขอที่ ข –1 :

หนวยงานจัด ทําแผนกลยุทธที่แสดงความเชื่อมโยง และถา ยทอดภารกิจจากจุดมุงหมาย
ของรัฐบาล (เปา หมายเชิ งยุ ทธศาสตรช าติ ) มายัง ผลลัพธ ผลผลิ ต และกิ จ กรรม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ................ ตามลําดับหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
กําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธ และสามารถแสดงความเชื่อมโยงจุดมุงหมายของรัฐบาล
ที่ถายทอดลงมายังผลลัพธและผลผลิตจากการจัดทํากิจกรรมในแผนกลยุทธของหนวยงาน
ขอที่ ข –2 :

แผนกลยุทธของหนวยงาน กําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดระยะยาวที่สงผลตอความสําเร็จของ
ผลลัพธ (เปาหมายการใหบริการของกระทรวง) ที่ทาทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น) หรือไม
อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตร และดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถแสดงเปา หมายระยะยาวที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ตอ เป า หมายการให บ ริ ก าร
กระทรวง
ขอที่ ข –3 :

แผนกลยุทธของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ........... กําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต ระยะยาวหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถแสดงเปาหมายระยะยาวระดับผลผลิตใหเห็นในแผนกลยุทธได

ขอที่ ข – 4 :
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แผนกลยุทธข องหนว ยงาน จําแนกเปาหมายผลผลิต เปน รายป ในปงบประมาณ พ.ศ.
............... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตร และดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถแสดงเปาหมายการทํางานรายปที่ชัดเจนในแผนกลยุทธได
ขอที่ ข – 5 :

แผนกลยุทธของหนวยงาน ไดกําหนดวิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลตอความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามผลผลิต ในแตละ
ปงบประมาณ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานให
ความสําคัญตอการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการกําหนดวิธีการประสานความรวมมือไวอยางชัดเจนในแผนกลยุทธของหนวยงาน
ขอที่ ข – 6 :

แผนกลยุทธของหนวยงาน กําหนดใหมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเปาหมาย
การใหบริการของหนวยงาน ที่มีคุณภาพดานขอบเขตของเนื้อหาที่จําเปนเพื่อการปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตร และดานประเมินผลของหนวยงาน
กําหนดใหมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งดวยตนเอง และประเมิน
โดยผูประเมินอิสระ ไวในแผนกลยุทธของหนวยงาน
ขอที่ ข – 7 :

หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการทบทวนกลยุทธ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามที่กําหนดไว (การเปลี่ยนแปลง
ดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร ก ระทรวง และ/หรือขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวของ) ของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. ............... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานให
ความสําคัญและกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานตามกลยุทธและการปรับกลยุทธ
ของหนวยงาน
1.3 คําถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ (5 ขอ 20 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรในระดับตางๆ วามีความสัมพันธ
และความเชื่อมโยงกันหรือไม ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ดังนี้
ขอที่ ค – 1 :

หนว ยงานกําหนดเปาหมายผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........... ซึ่งแสดงใหเห็น
ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิต ตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4
ป หรือไม อยางไร
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วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนด
เปาหมายผลผลิตจําแนกรายปซึ่งแสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิต
ตลอดระยะเวลาของแผน
หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตองการ ซึ่งสนับสนุนให
บรรลุเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............. หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัด ทําแผนปฏิบัติการประจําปข องหนวยงานมีการ
กําหนดกิจ กรรมหลัก ที่มีค วามเชื่อมโยงกับการบรรลุเปาหมายของผลผลิต และกําหนด
ทรัพยากร ที่ตองการของแตละกิจกรรมหลักที่นําสงผลผลิต
ขอที่ ค – 2 :

ขอที่ ค – 3 :

หนว ยงานกํา หนดตั ว ชี้วัด ความกาวหนา ตามระยะเวลาที่กํ าหนดทุก กิจ กรรมหลัก ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ………….หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนด
ตัวชี้วัดความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนด ทุกกิจกรรมหลัก
ขอที่ ค – 4 : หนวยงานกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานจัดใหมี
กิจกรรมเพื่อการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ขอที่ ค – 5 :

หนว ยงานมีก ารพิจ ารณาผลการปฏิ บัติงานที่ผ านมา เพื่อเปน แนวทางในการกํ าหนด
เปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตระหนัก
ถึงการทบทวนเปาหมายผลผลิตจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผานมา เพื่อนําไปใช
ในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป
1.4 คําถามชุด ง : การบริหารจัดการ (7 ขอ 20 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการนําแผนกลยุทธที่กําหนดไปปฏิบัติงานจริงวามีการใชแผนกลยุทธ
เปนแนวทางในการดําเนินงานหรือไม อยางไร ประกอบดวยคําถาม 7 ขอ ดังนี้
หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน และ
ระยะเวลา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานกําหนดใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณประจําป ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน และระยะเวลาใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตที่ชัดเจน
ขอที่ ง – 1 :

ขอที่ ง - 2 :
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หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแต
ละผลผลิต ที่เชื่อถือได และตรงตามกําหนดเวลา ในปงบประมาณ พ.ศ. .......... หรือไม
อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานใหความสําคัญและจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบข อ มู ล ย อ นกลั บ จากหน ว ยปฏิ บั ติ ข องแต ล ะผลผลิ ต ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได และตรงตาม
กําหนดเวลา
ขอที่ ง – 3 :

หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําขอมูลที่รวบรวมและประมวลผลจาก ขอ
ง-2 มาใชในการบริหารจัดการและปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ............
ใหดีขึ้นหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานใหค วามสําคัญตอกระบวนการนําระบบ
ขอมูลยอนกลับ (ตามขอ ง - 2) และสารสนเทศที่เกี่ยวของไปใชในการปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอที่ ง – 4 :

หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ. .............. หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําสารสนเทศจากการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิตมาใชประโยชนในการบริหารจัดการ เชน มาตรการประหยัดคาใชจาย
ขอที่ ง – 5 :

หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน
และ/หรือ ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคาในปงบประมาณ พ.ศ.
............ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานกําหนดกระบวนการจัดการทีช่ วยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา
ขอที่ ง –6 :

หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ที่แสดงถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การทางการเงิ น และเป น ไปตามกฎข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. .........หรือ พ.ศ. .......... หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนว ยปฏิบัตินําสงผลผลิต ของหนว ยงานมีกระบวนการตรวจสอบทางการเงิน ที่
แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน โดยการรายงานผลอยางมีมาตรฐาน
ขอที่ ง – 7 : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการ
นําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. ............ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการที่มีมาตรฐานในการประเมิน
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานนําสงผลผลิต
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1.5 คําถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ (5 ขอ 30 คะแนน)
เพื่อวัดความสําเร็จจากการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายของหนวยงานที่กําหนด
หรือไม ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ดังนี้
ขอที่ จ – 1 :

โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาว
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว (สัมพันธกับขอ ข - 2)
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได
กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวที่กําหนดไวแลวในแผน
ขอที่ จ –2 :

โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว (สัมพันธกับขอ ข - 4)
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได
กับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวดีแลว
ขอที่ จ –3 :

ผลการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและ/
หรือสังคมหรือไม อยางไร (สัมพันธกับขอ ง - 5)
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost–Effectiveness)
สูงขึ้น และประโยชนที่สังคมไดรับ
ขอที่ จ –4 :

หนวยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายผลผลิตกับสวนราชการฯ และหนวยงาน
เอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
สามารถอธิบายถึงการวัด ประสิทธิภ าพเชิงเทียบเคียง (External Benchmark) กับ
หนวยงานอื่นที่มีการปฏิบัติงานใกลเคียงกัน
ขอที่ จ – 5 :

ผลการประเมิน จากผูประเมิน อิสระ แสดงใหเห็นวาหนว ยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ หรือไม อยางไร
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานยุทธศาสตร และดานประเมินผลของหนวยงาน
จัด ใหมี ก ารประเมิน จากผูป ระเมิ น อิสระ และผลจากการประเมิน แสดงใหเห็น ถึงการ
บรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ

การจัดการความรู
การวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART)

ของสํานักแผนงานและสารสนเทศ

สํานักแผนงานและสารสนเทศ
สิงหาคม 2554

