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ความเป็นมาและความส าคัญของงบประมาณ 
 งบประมาณเป็นเครื่องมือขององค์กรในการบริหารจัดการในหลาย ๆ ด้านตามลักษณะ     
ของงานในแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานตั้งแต่ระดับแผนงาน 
โครงการ รวมถึงการพัฒนาองค์กร การบริหารงบประมาณที่ดีจะช่วยให้การวางแผนทางการเงิน        
มีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงานของหน่วยงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 1 นอกจากนี้  การบริหารงบประมาณที่ดียัง              
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กระจายไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึง
และเป็นธรรม อันจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานและเผยแพร่ผลงานแก่บุคคลภายนอกเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 2 งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นศูนย์รวมของเงิน
งบประมาณทั้งหมดโดยต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละรายการหรือทุกโครงการ      
ว่ารายการใด มีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก ก าหนดวงเงิน
สอดคล้องกับปัจจัยในการท างานเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียด
ของกิจกรรมต่าง ๆ มีความพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้  มีระยะเวลา              
การด าเนินงานที่เหมาะสมช่วยให้เกิดการประหยัดและใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็น ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเงินโดยสูญเปล่า มีความชัดเจนเข้าใจ
ง่ายเน้นถึงความส าคัญของแต่ละโครงการได้ดีไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์ เป็นประโยชน์  
ต่อผู้น าไปปฏิบัติ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น รวมถึงสามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้3  
 การจัดท างบประมาณมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ประมาณคริสต์ศตวรรษ         
ที่ 16 – 17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรประสบความส าเร็จในการสงวนอ านาจที่จะอนุมัติรายได้
และรายจ่ายของรัฐบาล การจัดท างบประมาณมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง โดยได้มี
การน าแบบอย่างดังกล่าว มาจัดท างบประมาณในหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทยการจัดท า

                                                           
1 จริยะดา  จันทรังษี. (2558). เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง การจัดท างบประมาณ. (ม.ป.ท.).หน้า 1. 
2 มนัส โพธิจักร. (2553). การพัฒนาการด าเนินการวางแผนงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
  ของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.  
  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.หน้า 12. 
3 จริยะดา  จันทรังษี. (2558). หน้า 4-5. 
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งบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มท าขึ้นก่อนและขยายขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน4 การจัดท างบประมาณเป็นไปตามระบบ 
และเน้นความเหมาะสมในแต่ละยุคสมัย โดยในอดีตภารกิจและวงเงินงบประมาณของประเทศ        
ยังมีน้อย การจัดท างบประมาณจึงใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ เมื่อภารกิจของประเทศ      
มีมากขึ้นและมีความซับซ้อน จึงพัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงาน จนกระทั่งเกิดวิกฤติ      
ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ท าให้การบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับ
ผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงต้องปรับแนวทางการบริหารประเทศให้ทันต่อสถานการณ์              
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินการคลังของประเทศ โดยน าแนวคิด
ในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่รูปแบบ “การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management)5 ที่เน้นการท างานโดยยึดถือผลผลิตและผลลัพธ์     
เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์ในการท างานของภาครัฐจากการท างานเพื่อประชาชน มีการวัดผลอย่างเป็น
รูปธรรม มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ ตลอดจนวิธีการท างานที่มีความรวดเร็วและคล่องตัว          
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน มีการปรับปรุงระบบงบประมาณจากแบบแผนงานเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) และในปี พ.ศ. 2546 ได้มี
การปรับปรุงระบบงบประมาณอีกครั้งจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : 
SPBB)6 ซ่ึงระบบงบประมาณดังกล่าวจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และนโยบายของภาครัฐเป็นส าคัญ เน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรมในการบริหารจัดการงบประมาณ
มากขึ้น  
  จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่างบประมาณเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์กร งบประมาณมีวิวัฒนาการในการจัดท าที่เป็นไป      
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และยุคสมัย การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ          
ควรค านึงถึง ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน      
มาน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญและมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย รูปแบบของ
งบประมาณ ลักษณะของงบประมาณที่ดี ประโยชน์ของงบประมาณ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หลักความคุ้มค่า และการประเมินความคุ้มค่า เพ่ือให้ผู้อ่าน      
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ

                                                           
4 ปัญญา ธิมาชยั. (2557). การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1. จันทบุรี:   
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาจันทบุร ีเขต 1. หน้า 2 – 3. 
5 ทศพร  ศิริสัมพันธ์. (2548). การบริหารราชการแนวใหม ่บริบทและเทคนิควิธี. กรุงเทพมหานคร :บริษัท วิชั่นพริ้นท์ แอนด์  มีเดีย   
  จ ากัด. หนา้ 116. 
6 พัลลภ ศักดิโ์สภณกุล. (2547). ววิัฒนาการกฎหมายวธิีการงบประมาณและการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทย.  
  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช. หน้า 86. 
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จัดสรรส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจได้อย่างถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการและประเทศชาติต่อไป  
 
รูปแบบของงบประมาณ 
 การจัดท างบประมาณมีรูปแบบและจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และความ
เหมาะสมของยุคสมัยในแต่ละช่วงเวลา โดยเริ่มตั้งแต่ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ งบประมาณแบบ
แสดงผลงาน งบประมาณแบบการวางแผน งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และงบประมาณแบบเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน               
ตามยุทธศาสตร์มีลักษณะที่แตกต่างจากรูปแบบอ่ืน ๆ คือมีการน ายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
เป็นองค์ประกอบหลักส าหรับการพิจารณาและจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และ
สอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ เพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของ
กระทรวง ทบวง กรมในการบริหารจัดการงบประมาณและค านึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ 
ส าหรับรูปแบบงบประมาณดังกล่าวทั้ง 5 รูปแบบจะมีลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้7   
 1. งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line – Item Budget) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่ให้มีการใช้จ่ายเงินเกินไปจากที่ก าหนดหรือแตกต่างไปจาก    
ที่ก าหนดไว้ ให้ความส าคัญกับการควบคุมปัจจัยน าเข้า (Input) แต่ละรายการ โดยมีลักษณะดังนี้ 
  1.1 มุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ Input ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
(Control Orientation)  
  1.2 จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการใช้จ่ายในการของบประมาณ
จ าเป็นต้องก าหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและใช้งบประมาณตามรายการที่ก าหนดไว้ 
จะใช้งบประมาณผิดหมวดหรือต่างไปจากรายการที่ก าหนดไม่ได้ 
  1.3 ประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของงบประมาณจากความสามารถ         
ที่จะใช้งบประมาณที่ได้รับให้หมดไป ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการบริหารและผลงานที่เกิด
จากการใช้งบประมาณ 
  1.4 ขาดการยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
 2. งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) เป็นงบประมาณท่ีมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) โดยมีแนวคิดว่า “การบริหารงานต้องท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการศึกษา
วิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการปฏิบัติ (The one best way) เพ่ือจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น” ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานนี้เป็นระบบที่เชื่อมโยงการ
จัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผน ก่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล โดยมี
ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 จ าแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional Classification) หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน (Objective Classification) เป็นการจ าแนกงบประมาณเป็นแต่ละด้าน เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
                                                           
7 นันทนิตย์  นวลมณี. (2560). การเปลี่ยนแปลงของระบบงบประมาณ. (ม.ป.ท). หน้า 2 – 4. 
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  2.2 ก าหนดมาตรฐานในการวัดงาน (Work Measurement) และระบบบัญชีแสดง
ราคาต่อหน่วยงาน (Accounting System) เพ่ือค านวณค่าใช้จ่ายของงานต่าง ๆ  
  2.3 มีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เปรียบเทียบ Input กับ Output 
เพ่ือหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน โดย Output จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 
 3. งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการและการท างบประมาณ 
(Planning-Programming-Budgeting System : PPBS) หรืองบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
(Program Budgeting) มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
  3.1 น าการวางแผนระยะยาว (3 - 5 ปี) มาใช้ในการก าหนดวงเงินงบประมาณ      
โดยการวางแผนจะต้องเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายของรัฐบาล และสามารถเห็นภาพ          
การด าเนินงานที่ต่อเนื่องไปในอนาคต 
  3.2 จัดท าแผนจ าแนกตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละด้าน 
  3.3 จ าแนกแผนงาน โดยแบ่งเป็นแผนหลัก แผนรอง โครงการหลัก โครงการรอง
และกิจกรรม และจ าแนกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
  3.4 วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.5 พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 
  3.6 เน้นการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ อาทิ Zero base budget analysis , 
System analysis เป็นต้น 
 4. งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB)              
ให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจขององค์กร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวัดผลส าเร็จของงาน เป็นระบบ      
ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือ
พันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรหรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ลักษณะ
ส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะมีกลไกขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยอาศัย         
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า “7Hurdles” ดังนี้ 
  4.1 การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) เริ่มต้นจากการวางแผน       
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้าง
แผนงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium 
Term Expenditure Framework : MTEF) 
  4.2 การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน (Output Specification and 
Costing) ในขั้นนี้ เป็นการค านวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้ก าหนดมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อ
หน่วยงานผลผลิตเท่าไหร่ ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม 
  4.3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อ       
จัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานต้อง
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จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่งบอกได้ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดไหน 
จ านวนเท่าไหร่ ในเวลาใด และจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน
ได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม 
  4.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management 
/Fund Control) หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐาน      
ที่จ าเป็น การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย 
และบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  4.5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน (Financial and Performance 
Reporting) ในกระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมินและ
รายงานผลที่ชัดเจนและมีการรายงานทั้งการเงินและผลการด าเนินงาน 
  4.6 การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานต้องมีระบบบริหาร
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าท่ีจ าเป็น 
  4.7 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายใน มีอิสระในการด าเนินงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การตรวจสอบ   
เน้นการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
  ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลงานจะแสดงผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์และผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งผลผลิตที่ต้องการจะต้องมีปริมาณ 
ราคา และคุณภาพที่มีความเหมาะสม มีกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 5. งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB) เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เชื่อมโยงและสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
ทราบผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐอันเป็นสารสนเทศที่ส าคัญ              
ในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับผลงาน (Performance) ของหน่วยงานภาครัฐในการน าส่งผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล    
ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้  
  5.1 ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล มีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของเป้าหมาย   
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ (Strategic Delivery Target) ซึ่งใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีของประเทศ 
  5.2 ระดับกระทรวงหรือระดับรัฐมนตรี มีความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบต่อเป้าหมายความส าเร็จที่เรียกว่า เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ 
(Service Delivery Target) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (Public 
Service Agreement : PSA) ระหว่างคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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  5.3 ระดับกรมหรือระดับหน่วยงานปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของผลผลิต (output) ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งผลผลิตดังกล่าว  
เป็นองค์ประกอบส าคัญในข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA)          
ที่จัดท าข้ึนระหว่างรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ 
  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB) มีหลักการและองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้8 
  1. หลักการและกรอบแนวคิดของระบบงบประมาณแบบ SPBB  
   เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากร      
ให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและ
ความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรมในการบริหารจัดการงบประมาณและค านึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
   1.1 วัตถุประสงค์ของระบบงบประมาณ SPBB 
    1.1.1 เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
    1.1.2 ให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาท/อ านาจตัดสินใจในการจัดสรร
ทรพัยากรมากขึ้น 
    1.1.3 เป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
   1.2 องค์ประกอบส าคัญของระบบงบประมาณแบบ SPBB ประกอบด้วย 
   1.2.1 มุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับตั้งแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระดับชาติจนถึงเป้าหมาย        
การให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน 
   1.2.2 เน้นหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   1) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน        
เริ่มตั้งแต่ระดับรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติเพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบายสูงสุดของประเทศ สู่ระดับกระทรวงหรือ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และสิ้นสุดที่ระดับ
หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของผลผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน 
   2) มีระบบติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน      
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานว่าได้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลาและ
ค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร ตลอดจนเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อผลส าเร็จของงาน และมีรูปแบบของการรายงานผลแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานด้านการเงิน ซึ่งจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                                                           
8 ไพรัช ตระการศิรินนท์. (2548). การคลังภาครัฐ.พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: คนึงนิจการพิมพ์. หน้า 182 – 186. 
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   1.2.3 การมอบอ านาจการบริหารจัดการงบประมาณ จะเน้นให้กระทรวง     
และหน่วยงานรับผิดชอบก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน ในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ และส่งเสริม
ให้กระทรวง/หน่วยงาน มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้กระทรวงและหน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น เพ่ือให้สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์สู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   1.2.4 การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมามีขอบเขตจ ากัดอยู่ เพียงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ไม่รวมกิจกรรมที่ใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงิน
รายได้ของหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น การน าเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกันกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจะท าให้แผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสามารถใช้
ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและการคลังได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   1.2.5 การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ าระยะปานกลาง 
(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) เป็นการประมาณการรายจ่าย 3 ปีล่วงหน้า
จากค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ 
ส าหรับแผนงานต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่าสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน การประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลางจะด าเนินการทั้งแบบจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top Down) และจากระดับ 
ล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom Up) โดยการประมาณการแบบระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top Down) จะเป็น
การประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบาย โดยพิจารณาจากสมมติฐานทางเศรษฐกิจและนโยบาย      
การคลังของรัฐบาล ส่วนการประมาณการแบบระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom Up) จะเป็นการ
ประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงาน ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีนโยบายใหม่ในระยะเวลา 1 - 3 ปี                
ซึ่งการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ทั้ง 2 แบบ ท าให้ส านักงบประมาณและ
รัฐบาลทราบถึงตัวเลขพื้นฐานของงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาลอาจจะมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขดังกล่าวได้ โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนราชการมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้          
ยังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการคลัง 
  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ควรมีการด าเนินการ ดังนี้9 
  1) ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) ขั้นตอนการวางแผนจัดท างบประมาณส่วนราชการจ าเป็นต้องล าดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  3) ส่วนราชการและหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องแยกภารกิจที่เป็น
ยุทธศาสตร์ออกจากภารกิจประจ าของส่วนราชการ 
  4) บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องให้
ความส าคัญ และร่วมมือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส าหรับ
จัดท าค าของบประมาณ 
                                                           
9 นันทนิตย์  นวลมณี. (2560). การเปลี่ยนแปลงของระบบงบประมาณ. (ม.ป.ท.). หน้า 10. 
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  5) ส่วนราชการและหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องมีการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการค านวณต้นทุน
ผลผลิต การจัดท าประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปี และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
ตลอดจนการตรวจสอบและประมวลผลได้ 
 
ลักษณะของงบประมาณที่ดี 
 งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานควรมีลักษณะ ดังนี้10  
 1. เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ซึ่งโดยปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     
ควรจะใช้จ่ายและพิจารณาจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมด เพ่ือจะได้มีการพิจารณา
เปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละรายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อย
กว่ากัน หากรายการใดมีความส าคัญและจ าเป็นมาก ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก 
ทั้งนี้ เพ่ือความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการควรมีสิทธิเท่ากันในการเสนอเข้ารับ
การพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพ่ือจะได้มีการประสานงานโครงการเข้าด้วยกัน 
ป้องกันมิให้มีการท างานหรือโครงการซ้ าซ้อนกัน อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
 2. เน้นการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณที่ดีควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึดหลักการ
พัฒนาตามสถานการณ์และความจ าเป็นเป็นหลัก 
 3. สอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน มีความเหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุ      
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 4. สามารถตรวจสอบได้หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานได้ 
 5. มีระยะเวลาที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป  
 6. ช่วยให้เกิดการประหยัด โดยในการท างบประมาณควรพยายามให้การใช้จ่ายเงิน     
ตามโครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย พยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็น ฟุ่มเฟือย 
หรือเป็นการใช้จ่ายสูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า  
 7. มีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึงความส าคัญของแต่ละโครงการได้ดี ไม่คลุมเครือ     
ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบัติ 
 8. มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความถูกต้อง
ทั้งในรายละเอียดทังในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หากงบประมาณมีข้อบกพร่อง
ในด้านความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหาย
ขึ้นได้ และอาจไม่ได้รับความเชื่อถือ 
 9. สามารถเปิดเผยแก่สาธารณะ หรือผู้เกี่ยวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลับ  
 10. มีความยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น 
 11. มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ สามารถตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันการทุจริต       
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ ประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค์  
                                                           
10 ณรงค์ สัจพันโรจน์. (2538). การจัดท าอนุมัติและบริหารงานงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฏแีละปฏบิัติ. กรุงเทพมหานคร:  
   บพิธการพิมพ์. หน้า 2 – 4. 
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ประโยชน์ของงบประมาณ 
 งบประมาณถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
องค์กรภาครัฐเป็นอย่างยิ่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้11  
  1. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร การวางแผนด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งเป็นแผนที่สามารถกระท าได้และเป็นผลดีภายใต้สถานการณ์           
ที่คาดไว้ แผนงานนี้จะมาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานโดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน               
การด าเนินงานและจะต้องจัดท าแผนปริมาณงานและปริมาณทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
แผนปริมาณงานและแผนการจัดสรรทรัพยากรนี้ก็คือแผนงบประมาณ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย 
  2. ช่วยในการส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกิจการ เริ่มตั้งแต่      
มีการวางแผนโดยการน าแผนงานของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกันและให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้าหน่วยงาน         
มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะแต่ละหน่วยงานมีโอกาสทราบถึงการด าเนินงานในส่วนงาน
อ่ืนของกิจการ และท าให้มีความเข้าใจว่าการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นส่วนประกอบให้การ
ด าเนินงานในส่วนรวมของกิจการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินงานของหน่วยงานหนึ่งอาจจะมี
ผลกระทบไปยังหน่วยงานอื่นและกระทบถึงกิจการได้ในที่สุด 
  3. ช่วยในการควบคุมการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารสามารถน างบประมาณไปเป็น
เครื่องมือติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้งบประมาณเป็น
ตัววัด ถ้าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณหรือดีกว่า แสดงว่าการท างานมีประสิทธิภาพ ถ้าผล
การปฏิบัติงานแตกต่างจากงบประมาณในทางไม่ดีก็จะได้รีบหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที ถ้ากิจการไม่ได้
ใช้แผนงบประมาณมาควบคุมก็จะไม่ทราบว่าผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือยัง ซึ่งจะไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท างานของตนเองให้ดีขึ้น 
  4. ท าให้เกิดการจัดระบบการท างานที่ดี มีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน
แผนงบประมาณแต่ละแผนต้องระบุถึงประมาณงาน ปริมาณเงินทุนที่ใช้บุคลากร วัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรอ่ืนที่จ าเป็นอย่างละเอียดและแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ 
  5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายงาน
ของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย 
  6. ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับพัฒนาการท างานของตนเอง และมีการประเมินผลงาน   
ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นระยะๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือประเมินผลงานที่ปฏิบัติได้จริง 
  7. ขจัดความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการก าหนดเหตุการณ์
ล่วงหน้าไว้ก่อนด้วยการจัดท างบประมาณ ซึ่งต้องผ่านขบวนการวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนด
ทรัพยากรที่จะใช้รวมทั้งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน 

                                                           
11 บรรพต โตสิตารัตน์. (2552). ระบบติดตามงบประมาณรายจา่ยส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปริญญาวิทยาศาสตร       
   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 7 – 8. 
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  8. สามารถทราบอัตราความก้าวหน้าหรือล้มเหลวกิจการ จากการที่ท าการวางแผน
งบประมาณไว้ ท าให้สามารถเตรียมหาทางแก้ไขได้ทัน และพนักงานทุกคนสามารถรู้อนาคตในการท างาน
ของตนเองได้จากการวางแผนด าเนินงานโดยงบประมาณของกิจการ 
  9. งบประมาณที่จัดท าขึ้นนี้สามารถเป็นฐานข้อมูลในการวาแผนในปีต่อ ๆ ไปของ
กิจการได้ ซึ่งอาจจะเป็นบทเรียนข้อเตือนใจหรือเครื่องชี้แนะในการวางแผนได้อีกด้วย 
  10. งบประมาณเป็นแผนงานที่มีรูปแบบเดียวกันในองค์การ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เข้าใจ
ตรงกันสามารถน าไปสู่ความเข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน งบประมาณยังสามารถแยกหน่วยงาน   
ที่มีประสิทธิภาพต่างกันออกมาให้เห็นได้โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ    
ที่ท าไว้ 
 
การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร  
 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด 4 ได้กล่าวถึงเรื่องของ      
การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ไว้ดังนี้12 
 1. การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ         
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด และค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ 
 2. งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้ 
  2.1 งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้ส าหรับด าเนินภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบาย 
  2.2 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ 
  2.3 งบประมาณรายจ่ายแผนงานพ้ืนฐาน ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตามหน้าที่
และอ านาจของหน่วยรับงบประมาณ 
  2.4 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับการบริหารงาน
บุคลากรภาครัฐ 
  2.5 งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้น าไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียน        
ตามวงเงินที่ก าหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร 

                                                           
12 ส านักงบประมาณ.(2562).ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562. กรุงเทพมหานคร: ส านักงบประมาณ.  
   หนา้ 6 – 8. 
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  2.6 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับช าระ         
ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือ
แผนการบริหารหนี้ของหน่วยรับงบประมาณ 
  2.7 งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้
เงินทุนส ารองจ่าย ให้เบิกจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนส ารองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 3. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจ ออกแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโดยละเอียด การก าหนดจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการด าเนินการ
จัดหาให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสมอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด 
 4. ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการ เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความ
โปร่งใส รวมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย         
การให้บริการกระทรวง 
 5. การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่าย       
ในแผนงานอ่ืน ให้กระท าได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพ้ืนฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ 
หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอ
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 6. การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจา่ยเงินจากคลังให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 
หลักความคุ้มค่า 
 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. 2546 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะต้องบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นมีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ               
ซึ่งประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นหนึ่งประเด็นหลักที่ทุกองค์กรควรให้
ความส าคัญเนื่องจากการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรให้สมบูรณ์
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ยั่งยืนให้เป็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการ และจะเป็นข้อมูลส าคัญในการน ามาใช้ปรับปรุง
วิธีการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้13 
 1. ส่วนราชการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย
ต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์         
ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อ
หน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้นต้องจัดท า
แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยเพ่ือด าเนินการปรับปรุงการท างานต่อไป ซึ่งรายละเอียดในการท าบัญชี
ต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
 2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่า  ภารกิจใดสมควรท า
ต่อไปหรือยุบเลิก โดยค านึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้น และในการ
ประเมินความคุ้มค่าจะต้องค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ ประโยชน์      
ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับรายจ่ายของรัฐ ทั้งนี้ มิใช่ค านวณเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียของสังคมด้วย 
 3. การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ าหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ าลงได้  
 การพิจารณาว่าการบริหารราชการหรือการด าเนินภารกิจใด ๆ จะมีประสิทธิภาพ      
หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) กับผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ เกิดขึ้น โดยต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานของผลงานที่เกิดขึ้นจริงของส่วนราชการแต่ละ
หน่วยงานมาเทียบกับเป้าหมาย หรือประมาณการที่ก าหนดไว้เทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสัมพันธ์กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง การที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานที่แท้จริง จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวม และเป็น
เครื่องวัดถึงความคุ้มค่าของผลงานที่เกิดขึ้นได้ เมื่อทราบถึงต้นทุนการบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นแล้ว 
ย่อมน ามาสู่การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการ และการค านึงถึง
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น ในส่วนของการประเมินความคุ้มค่า เป็นการวิเคราะห์การด าเนินภารกิจของแต่ละ
ส่วนราชการที่ได้ด าเนินการว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการนั้นเทียบได้กับการใช้ทรัพยากร    
ในอัตราที่สมดุลกันหรือไม่ ทั้งนี้  ในการประเมินนั้นต้องไม่ค านึงแต่เฉพาะประโยชน์หรือรายจ่าย         
ที่ค านวณเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของสังคมที่ได้รับจากภารกิจนั้นและ
ประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินด้วย เพราะภารกิจของภาครัฐนั้นมิใช่กระท าเพ่ือแสวงหา
ก าไร แต่เป็นการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน การวัดความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจด้านเดียว

                                                           
13 พระกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120, ตอนที่ 100 ก 
   (ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546). หน้า 2 – 8. 
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จะไม่ครอบคลุมถึงภารกิจภาครัฐทั้งหมด ซึ่งแม้ว่าบางเรื่องจะไม่เกิดความคุ้มแต่เป็นหน้าที่ของรัฐ              
ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือรักษาความปกติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม 
 การประเมินความคุ้มค่าจึงเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและการวางแผน             
การปฏิบัติงานถ้างานใดประโยชน์ได้รับมีเล็กน้อยหรือไม่มีก็อาจพิจารณาเลิกภารกิจนั้น หรือน าไปรวม
กับภารกิจอ่ืนที่ได้ผลอย่างเดียวกันหรืองานใดมีประโยชน์ควรจะด าเนินการต่อไป แต่การลงทุนมีมูลค่า
สูงมาก จนอาจแสดงให้เห็นถึงความไม่คุ้มค่า และสมควรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมและ       
ยังรักษาประโยชน์ไว้อย่างเดิม การด าเนินการในส่วนนี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณที่จะรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการ
และท าการประเมินความคุ้มค่าเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภารกิจ
ของส่วนราชการต่อไป14 
  
การประเมินความคุ้มค่า 
 การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินผลงานการด าเนินภารกิจของภาครัฐว่า  
สามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งส าเร็จที่พึง
ประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม หรือผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้15 

 1. วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า 
  1.1 เพ่ือประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด 
  1.2 เป็นข้อมูลส าหรับส่วนราชการใช้ในการทบทวนและจัดล าดับความส าคัญในการ
เลือกปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นข้อมูลส าหรับรัฐบาลเพ่ือพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  1.3 เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 
 2. ขอบเขตและกรอบการประเมินความคุ้มค่า 
  2.1 ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่า การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ    
ของรัฐ ควรด าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เพ่ือประเมินว่าภารกิจนั้นมีผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด 
เพ่ือเป็นบทเรียนต่อไป โดยมีขอบเขตดังนี ้
   2.1.1 หน่วยของการประเมิน การประเมินความคุ้มค่าเป็นการประเมินการ
ปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานระดับกรม อย่างไรก็ตาม หลักการในการประเมินสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง
ในระดับกรม กลุ่มภารกิจ หรือกระทรวง 

                                                           
14 กระทรวงแรงงาน. (2564). องค์ความรู้ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี การปกครองที่เป็นธรรม “หลักความคุ้มค่า”.สืบค้นเมื่อ  
   วันที่  20 กรกฎาคม 2564.จาก  http:// informal . labour .go.th/ images/KM/KMA08.pdf  
15 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). คู่มือการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัตภิารกิจภาครัฐ.   
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553). กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี. 4 – 9. 
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   2.1.2 ภารกิจที่ต้องประเมิน ให้ความส าคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) 
ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องเป็นผู้ก าหนดด้วยตนเองว่า ภารกิจหลักและผลผลิตหลักของ
หน่วยงานคืออะไร ซึ่งภารกิจหลักและผลผลิตหลัก ตามกรอบที่ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านัก
งบประมาณก าหนดมีความหมายดังนี้ 
    1) ภารกิจหลักหรืองานหลัก เป็นภารกิจที่ส่ วนราชการ (กรม) ต้อง
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกาตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ นอกจากนี้ ภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอ่ืนที่หน่วยงานเหนือ
ขึ้นไปมอบหมายให้ปฏิบัติเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 3 ปี ในการผลักดันให้เกิดปฏิบัติภารกิจ 
หน่วยงานต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานหรือแผนปฏิบัติการรองรับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
ภารกิจของส่วนราชการสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ  
     1.1) การให้บริการสาธารณะ ซึ่งประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรง อาทิ บริการท าบัตรประชาชน การศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ บริการในกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น 
     1.2) บริการด้านการพัฒนาและความมั่นคง โดยประชาชนเป็น      
ผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น การจัดท าแผนพัฒนา การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การป้องกัน
ประเทศ เป็นต้น 
    2) ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจหลักของ
หน่วยงานทั้งที่มีลักษณะเป็นงานหรือโครงการ ผลผลิตดังกล่าวเป็นการให้บริการที่ด าเนินงานโดย
หน่วยงานของรัฐ ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ 
ผลผลิตดังกล่าวต้องสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
    3) โครงการส าคัญเพ่ือผลักดันภารกิจ การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
ให้บรรลุผลส าเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ในหลายหน่วยงานต้องอาศัยการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือผลักดันให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น การปฏิบัติ
ภารกิจที่มีลักษณะเป็นการด าเนินโครงการ จ าเป็นต้องประเมินความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว 
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ ของโครงการนั้น ๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงถึง
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ให้โครงการดังกล่าวให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น หรือยุบเลิกโครงการที่ไม่มีความคุ้มค่าหรือไม่ตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ของส่วนราชการนั้น  
  2.2 กรอบการประเมินความคุ้มค่า เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือใช้
ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด         
การประเมิน จึงครอบคลุมประเด็นส าคัญใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติ
ผลกระทบ ซึ่งมีความหมายและตัวอย่างตัวชี้วัดดังนี้ 
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   2.2.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ มีประเด็นการประเมิน 2 เรื่อง ได้แก่      
การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต 
    1) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือบริการ เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบ
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จในการท างานว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์     
ได้เพียงใด และหากเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจนั้นต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด        
จะเรียกว่าประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost effectiveness)  
    2) ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต เป็นการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ภาครัฐเป็นผู้จัดท าให้ โดยผู้ใช้
ประโยชน์ อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ในการวัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิต จะประกอบด้วย ด้านคุณภาพผลผลิตและบริการ 
ระยะเวลาทีใช้ในการได้รับบริการของผู้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น การวัดผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
จึงเป็นการวัดผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับประสิทธิผล ส่วนการวัดความพึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งนิยมใช้โดยทั่วไปนั้น จะเป็นการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน   
    โดยตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิผลมีดังนี้  
    1) ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พิจารณาว่า   
ผลการปฏิบัติภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักได้เพียงใด เพราะเหตุใด ในระยะยาว  
หากหน่วยงานมีการค านวณการบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสิทธิผลเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย (Cost - 
Effectiveness) อย่างต่อเนื่อง จะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า    
แนวทางการด าเนินงานใหม่จะมีประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายต่ ากว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจว่า ควรเลือกแนวทางการด าเนินงานในลักษณะใดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด แต่มีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด 
    2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้
บริการ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการ     
จะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วนราชการ และประเมิน         
ตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการด าเนินงาน 
   2.2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ 
โดยทั่วไปจะน าผลผลิต  ที่ได้เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพ         
ยังรวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างาน      
ที่ประหยัดทรัพยากร ดังนั้น ประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต 
และการประหยัด ดังนี้ 
    1) ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึงความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร      
ที่เป็นปัจจัย (Input) กระบวนการด าเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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     1.1) ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ประกอบด้วย ประเด็นย่อย 
อาทิ การผลิต ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่ก าหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัย          
การผลิตสูงกว่าแผนที่ก าหนด การรายงานและการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น 
     1.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย 
อาทิ การมีทางเลือกอ่ืน ๆ ในการด าเนินงาน การปรับปรุงวิธีการท างานที่มีอยู่ การใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรแทนคน ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุน ปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
     1.3) ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย 
อาทิ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรระบบและ
กระบวนการในการท างาน การด าเนินการตรวจสอบและควบคุม เป็นต้น 
     1.4) สิ่งแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วยประเด็นย่อย อาทิ      
การเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นลูกค้าและการบริการ การมีความเชื่อถือได้ การมี
ระบบให้ก าลังใจและประกาศความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทางที่มาจากความเห็นชอบ
ร่วมกัน เป็นต้น 
    2) การประหยัด หมายถึง การจัดหาทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพ         
ที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ต่ าสุด ซึ่งประเด็นการประเมิน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
    โดยตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วยเป็น
ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการตามมาตรา 21 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในมิติต่าง ๆ นั้น สามารถ
เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น อาทิ งบประมาณ บุคลากร และเวลา ที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและ
น ามาเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้เพ่ือสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน 
    1) ต้นทุนต่อหน่วย เป็นการประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ในขั้นตอนวางแผนว่าสูงหรือต่ ากว่า
แผนอย่างไร เพราะเหตุใด 
    2) สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร เป็นการประเมินผลิตภาพของการใช้
ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึ งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ             
การด าเนินงานโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
    3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นการวิเคราะห์ถึงความ
ประหยัดในการท างานตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการผลิตและระหว่างการด าเนิ นงาน เพ่ือดูว่า    
การด าเนินงานมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการไว้เพียงใด และเพราะเหตุใด ซึ่งจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    4) สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา          
ที่ก าหนด เป็นการวิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการท างานอันเกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลา    
ในการให้บริการ โดยมีการจัดท ามาตรฐานเวลาการให้บริการไว้ 
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    5) คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ถึงคุณภาพการให้บริการ โดยมีการจัดท ามาตรฐานคู่มือการประกัน
คุณภาพและควบคุมคุณภาพท่ีหน่วยงานหรือกระทรวงก าหนด 
    6) ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นการวิเคราะห์ถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินการน าส่งผลผลิต 
    7) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ เป็นการประเมิน
ของผู้รับบริการต่อให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ เช่น สอบถาม
จากประชาชนหรือส่วนราชการ และประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้
เป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
   2.2.3 ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมาย
หรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อ
การพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืนหรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มอ่ืน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจ
ภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติ
ที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
    1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น การมีงานและการเพ่ิมรายได้ให้
ประชาชน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เช่น การสูญเสี ย
อาชีพ/ทรัพย์สิน การเจ็บป่วยจากมลภาวะที่เกิดจากการด าเนินภารกิจ 
    2) ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการ
ด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต 
อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชนและการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม 
    3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ       
ด้านภูมิสถาปัตย์ 
    4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/      
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับ
ราคาสินค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการคลัง การก่อหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได้ 
    5) ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเมือง และความม่ันคงของประเทศ 
    หน่วยงานควรประเมินผลกระทบภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ    
โดยก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการ
จัดท าค าของบประมาณในแบบมุ่งเน้นผลงานหน่วยงานได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง ซึ่ งเป็นตัวชี้ วัดในระดับผลกระทบไว้แล้ว ดั งนั้น หน่วยงานสามารถรายงานผล                
การด าเนินงานในระดับผลกระทบตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการตามที่กระทรวงก าหนดไว้ 
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    กรณีท่ีภารกิจของหน่วยงานเป็นการด าเนินโครงการและสามารถค านวณ
ผลประโยชน์หรือผลเสียที่เป็นมูลค่าได้ หน่วยงานควรประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) 
ด้วย แต่ถ้าโครงการนั้น ๆ เป็นโครงการที่ไม่สามารถค านวณผลประโยชน์หรือผลเสียเป็นมูลค่าได้ (ค านวณ 
B/C Ratio ไม่ได้) ควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและขนาดของผลกระทบให้ชัดเจน เช่น 
จ านวนประชาชน จ านวนพื้นที่ เป็นต้น 
 จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่างบประมาณมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การบริหารงานขององค์กรที่มีบทบาทภารกิจอันสามารถส่งผลกระทบไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ หัวใจส าคัญของการบริหารงบประมาณให้เกิดความ
คุ้มค่า จึงเป็นการคิดและวางแผนตั้งแต่ต้นเริ่มจากการจัดท างบประมาณ รูปแบบของงบประมาณ 
ลักษณะของงบประมาณและการใช้งบประมาณรายจ่าย และสิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องเน้นย้ าอยู่เสมอ คือ 
การน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดด้วย
ความโปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์  ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานเป็นหลัก องค์กรภาครัฐซึ่งเป็นองค์กรหลักและมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในภาพรวม จึงจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปรับวิธีการด าเนินงานโดยยึดหลักความ
คุ้มค่า บริหารจัดการและใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรของ
องค์กรให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และเป็นไป
อย่างคุ้มค่าสูงที่สุด จึงขอเสนอแนวทางการด าเนินการส าหรับองค์กรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ     
การใช้จ่ายเงินงบประมาณท้ังในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การด าเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างรายการใดหรือสิ่งใดจะต้องชั่งน้ าหนักถึงประโยชน์      
ที่ได้รับในระยะยาว วัตถุประสงค์ในการใช้ คุณภาพและราคาของรายการหรือสิ่งที่ต้องการจะจัดซื้อ   
จัดจ้าง รวมถึงรายการหรือสิ่งของนั้น ๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดต้นทุนหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงาน       
ในระยะยาว และเป็นสิ่งของที่ไม่สามารถใช้สิ่งอื่นมาทดแทนได้   
 2. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือรายละเอียดขอบเขตงาน    
ต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นของคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการจัดหาและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นส าหรับการปฏิบัติงานในระยะยาว
โดยไม่ก าหนดรายละเอียดเกินความจ าเป็นต่อการใช้งาน และต้องให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง   
ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายส าหรับการจัดหาสิ่งเหล่านั้น และ          
อยู่ภายใต้มาตรฐาน กฎและระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
 3. ส ารวจ ตรวจสอบข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี          
เพ่ือรวบรวมข้อมูลความช ารุดเสียหาย เสื่อมสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มาจัดท า
แผนความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจ าปี หรือ แผนความต้องการระยะเวลา 3 ปี 
ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการน ามาจัดท าค าเสนอของบประมาณในแต่ละปีหรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี เพ่ือลดและป้องกันการเสนอของบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างส าหรับการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
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 4. การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจ าเป็นต่อการใช้งาน     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานที่ขอรับบริจาคหรือรับโอนที่มีความประสงค์หรือความ
จ าเป็นต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าหน่วย สามารถน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้รับโอนไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานนั้น ๆ   
 5. การเสนอโครงการต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและบทบาทภารกิจของกลุ่ม โดยผ่าน
กระบวนการศึกษาความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษามายังหน่วยงานให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น รวมถึงลดการเสนอโครงการที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไข
ดังกล่าวที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือตรงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและงบประมาณ         
ในการด าเนินโครงการ  
 6. จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายหรือตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามความต้องการจ าเป็นได้อย่าง
ทั่วถึง 
 7. ประเมินความเหมาะสมของงบประมาณกับขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงาน ขั้นตอนหรือ
กิจกรรมและผลผลิตที่จะได้รับ รวมถึงพิจารณาน ารูปแบบหรือวิธีการด าเนินงานในลักษณะอ่ืน         
ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องใช้งบประมาณหรือใช้งบประมาณต่ ากว่ามาปรับใช้ทดแทน 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด 
สามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นเพ่ิมได้มากยิ่งขึ้น 
 8. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการโดยผสมผสานวิธีการเรียนรู้หรือการสื่อสาร     
ในชั้นเรียนหรือห้องประชุมแบบปกติกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์     
เข้ามาปรับใช้ในบางกิจกรรมหรือขั้นตอน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อสังคมออนไลน์ทดแทนได้ 
 9. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการภายหลังจากด าเนินการพัฒนา             
ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในโครงการเสร็จสิ้นอย่างจริงจัง เพ่ือวัดและประเมินการน าองค์ความรู้         
ที่ได้รับจากการพัฒนาว่าสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่อย่างไร และส่งผลกระทบ    
ต่อผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในแง่ดีและหรือลบอย่างไร           
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถช่วยในการตัดสินใจยกเลิกหรืองดการด าเนินการพัฒนาในบาง
หลักสูตรที่ไม่ส่งผลต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่เกิดประโยชน์ ออกจากแผนงานหรือ
โครงการเพื่อเป็นการลดงบประมาณในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นและไม่คุ้มค่า 
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 10. เปรียบเทียบข้อมูลการด าเนินโครงการและรายการค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันที่จะ
ด าเนินการกับโครงการที่มีการด าเนินการในปีที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลงบประมาณที่ใช้ไปในแต่ละ
ขั้นตอนหรือกิจกรรม มาใช้เป็นฐานในการก าหนดรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้มีความ
เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าการใช้จริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือลด ควบคุมและบริหารงบประมาณส าหรับ
การน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นที่ส าคัญและจ าเป็น 
 11. รวบรวมข้อมูลโครงการในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา น ามาตรวจสอบ วิเคราะห์
และสังเคราะห์รายละเอียดขั้นตอนหรือกิจกรรมและรายการค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน
หรือกิจกรรมกับรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงในแต่ละโครงการ โดยน าข้อมูลที่ได้มาสรุปและใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการที่มีลักษณะการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         
ที่คล้ายคลึงกับโครงการที่ได้วิเคราะห์ไว้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการก าหนดงบประมาณสูงกว่าที่ควรจะ
เป็นหรือใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ควรน าระเบียบ มาตรการหรือหนังสือเวียน            
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการมาใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดวงเงินงบประมาณส าหรับ
โครงการที่มีลักษณะ รูปแบบ ขั้นตอนและกิจกรรมทีค่ล้ายคลึงกัน 
 12. ประเมินความจ าเป็นในการด าเนินโครงการที่มีการพัฒนาซ้ า ๆ เป็นประจ าทุกปี      
โดยการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผ่านการพัฒนาปีที่ผ่านมา ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย วิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินโครงการในแต่ละปี เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบวิธีการ เพ่ือด าเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป ชะลอหรือ
ยกเลิกการด าเนินโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเมื่อพบว่าไม่เกิดประโยชน์และไม่คุ้มค่า เพ่ือน า
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในส่วนอื่น ๆ ที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากกว่า 
 13. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการควบคุม ก ากับ ดูแลและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยก าชับหรือมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงาน        
น าแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 ทั้งนี้ เป็นที่แน่นอนว่าการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นการเพ่ิมภาระ
งานและความยุ่งยากในการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่หากจะมองไปถึงผลลัพธ์อันเกิดจากความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแต่องค์กรหรือ
ประเทศชาติเท่านั้น หากแต่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จากการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น และ
หากในองค์กรภาครัฐองค์กรใดมีบุคลากรที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมด 
องค์กรนั้น ๆ จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณภาพและเป็นที่ยอมรับเทียบเท่าองค์กรชั้นน าอ่ืนได้
ในอนาคตต่อไป 
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