
งบประมาณมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
การจดัท าแผนปฏิบติังาน โครงการ และ
การติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ

กรนภา ชัยวฒัน์    ผู้อ านวยการกองแผนงาน

หลกัสูตร การเป็นข้าราชการทีด่สี าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที ่16 
ผ่านระบบส่ือสารทางไกล (ระบบ ZOOM)

วนัที่ 16 มถุินายน พ.ศ. 2564



งบประมาณ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ



งบประมาณมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
- วตัถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- แผนงาน

ที่ก าหนดไว้ใน
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2. เอกสารงบประมาณ 
3. ระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้จ่ายเงินแผ่นดนิ



การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แบ่งเป็น 5 ประเภท 
แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 และหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่

เงินเดือน ค่าจา้งประจ า 
ค่าจา้งชัว่คราว และ
ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 

รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายจาก
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว

1. งบบุคลากร 2.งบด าเนินงาน

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อ
การบริหารงานประจ า ไดแ้ก่ 
รายจ่ายในลกัษณะ

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ
และค่าสาธารณูปโภค 

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดใหจ่้ายจาก
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

3. งบลงทุน

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อ
การลงทุน ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน

ค่าครุภณัฑ ์ 
ค่าท่ีดิน    และ
ส่ิงก่อสร้าง 

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดใหจ่้ายจากงบ
รายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 



หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

4. งบเงนิอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอ่ืน

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเป็นค่าบ ารุงหรือ
เพ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนการด าเนินงานหน่วยงานขององคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมิใช่ราชการ
ส่วนกลาง ตามพระราชบญัญติัระเบียบราชการแผน่ดิน 
หน่วยงานในก ากบัของรัฐ องคก์รมหาชน รัฐวสิาหกิจ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สภาต าบล องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอนัเป็นสารธารณะ
ประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษตัริย ์ 
เงินอุดหนุนการศาสนา
และรายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี

หมายถึง รายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ่้ายใน
งบรายจ่ายน้ี เช่น 1. เงินราชการลบั 
2. เงินค่าปรับท่ีจ่ายคืนใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้ง 
3. ค่าจา้งท่ีปรึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ 
ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
4. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว
5. ค่าใชจ่้ายส าหรับองคก์รตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
6. รายจ่ายเพื่อช าระหน้ีเงินกู ้
7. ค่าใชจ่้ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวยีน

แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33
และหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68



กระบวนการจัดท างบประมาณ

จัดท าแผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปฏิบัตงิานและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
จัดสรรงบประมาณเพิม่เตมิหรือปรับลดระหว่างปี

3. การบริหารงบประมาณ

การทบทวนแผนงบประมาณ
การวางแผนงบประมาณ

1. การวางแผนงบประมาณ

การจัดท าค าของบประมาณ
การช้ีแจงงบประมาณ
ต่อคณะกรรรมาธิการ

2. การจัดท างบประมาณ

ติดตามการด าเนินการตามแผนงาน
(รายเดือน รายไตรมาส รายปี)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การติดตามและประเมินผล



2. การจัดท างบประมาณ
2.1 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จดัท าหนงัสือถึงหน่วยงานในสงักดัจดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

กองแผนงานรวบรวมและจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม
ทุกงบรายจ่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองแผนงานบนัทึกค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ทุกงบรายจ่ายในระบบ 
e-budgeting ของส านกังบประมาณ

2.2 การช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการ (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)

จดัท ารายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแบบท่ีก าหนด

ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณ (งบฝึกอบรม งบลงทุน งบ IT และแผนงานบูรณาการ)



การจัดท าแผนปฏิบัตงิาน
และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี /โครงการ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ผลผลิตท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
หรือท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ

โครงการท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
หรือท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ

จ านวนเงินอยา่งสูงท่ีอนุญาตใหจ่้ายหรือใหก่้อหน้ีผกูพนัไดต้ามวตัถุประสงค์
และภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย

แผนงานท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย หรือท่ีก าหนด
ข้ึนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

ผลผลติ

โครงการ

ค านิยาม



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

แผนงานท่ีด าเนินการตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายในเชิงนโยบาย 
หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและตอ้งการผลกัดนัหรือ
เห็นความส าคญัในช่วงระยะเวลาหน่ึง

แผนงานท่ีด าเนินการตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจดัตั้ง
หน่วยรับงบประมาณนั้นๆ

แผนงานพืน้ฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนการปฏิบติังานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ

แผนงานท่ีแสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ท่ีก าหนดไวใ้น
งบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ซ่ึงเบิกจ่าย
ในลกัษณะดงักล่าว

แผนปฏิบตัิงาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ค านิยาม



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

แผนแสดงรายละเอียดการใชง้บประมาณส าหรับหน่วยรับงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตามแผนการปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณ

แผนงานท่ีมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไปร่วมกนัรับผดิชอบในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย เป้าหมายร่วม วตัถุประสงค ์ระยะเวลาด าเนินการท่ีชดัเจน 
สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดท้ั้ง

งบประมาณใหใ้ชส้ าหรับการบริหารงานตามภารกิจหนา้ท่ีและอ านาจ
ของหน่วยรับงบประมาณ

งบประมาณใหใ้ชส้ าหรับด าเนินภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายเชิงนโยบาย

งบประมาณใหใ้ชจ่้ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนด
ไวใ้นแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ 

แผนการใช้งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานพืน้ฐาน 

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ 

งบประมาณรายจ่าย
แผนงานบูรณาการ 

ค านิยาม



องค์ประกอบของโครงการ

องคป์ระกอบ
ของโครงการ

1. ช่ือ
โครงการ

2. หลกัการ
และเหตุผล

3. 
วตัถุประสงค์

6. ระยะเวลา
ด าเนินการ

10. การ
ประเมินผล

11. ผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ

7. สถานท่ี

9. 
ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ

5. 
วธีิด าเนินการ

8. 
งบประมาณ

4. เป้าหมาย



กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงบประมาณ

1. พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจดัสรร หรือการเปล่ียนแปลงเงินจดัสรร พ.ศ. 2562



3. การบริหารงบประมาณ

3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบตัิ

กองแผนงานร่วมกบัหน่วยงานเจา้ภาพจดัท าแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารงบประมาณ

กองแผนงานจดัส่งแผนปฏิบติังานท่ีไดรั้บอนุมติัใหห้น่วยงานถือปฏิบติั

หน่วยงานปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังาน โดยค านึง
- วตัถุประสงค์
- ตวัช้ีวดัในระดบักิจกรรม (ค่าเป้าหมาย) หรือ output
- ตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต/กิจกรรมหลกัของแผน หรือ outcome ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรม

- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (result)



เนน้ความรบัผิดชอบ (Accountability) ของรฐับาลต่อประชาชน

รฐัไดใ้ชง้บประมาณแผน่ดินอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลอยา่งไร

ม ุง่ผลการปฏิบติังานเป็นหลกั 

มีการวดัผลชดัเจน ตรวจสอบได ้มีขอ้มลูท่ีครบถว้น และมีความน่าเช่ือถือ

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลพัธ์
(Outcomes)

การบรหิารม ุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
(Results Based Management : RBM)

ผลการด าเนินงาน ท่ี

เกิดจากกระบวนการ

ท างาน

ผลการด าเนินงาน      

ท่ีเกิดจากการน า

ผลผลิตไปใชป้ระโยชน์

ผลสมัฤทธ์ิ

(Results)



3.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

3. การบริหารงบประมาณ

หน่วยงานในสงักดักรมส่งเสริมสหกรณ์ใชจ่้ายงบประมาณตามแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและท่ีหน่วยงานไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมเป็นไปตามวตัถุประสงค์

3.2 การจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม/ปรับลดระหว่างปี

จดัสรรเพิ่มเติม กรณีมีงานเพิ่ม/ต่อยอดจากแผนท่ีก าหนดไว ้หรืองานนอกแผน เช่น งานนโยบาย ฯลฯ

ปรับลด กรณีมีเหตุใหไ้ม่เบิกจ่ายไดต้ามแผนท่ีก าหนด เช่น ขา้ราชการท่ีเบิกค่าเช่าบา้นยา้ยไปจงัหวดัอ่ืน 
งานก่อสร้างหมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได ้ค่าสาธารณปโภคใชจ่้ายต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เป็นตน้ 



4. การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามการด าเนินการตามแผนงาน
ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณ

- กองแผนงาน - หน่วยงานเจา้ภาพ (กอง ส านกั)
- ตรวจสอบภายในกรม จงัหวดั และกระทรวง            - ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
- ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน                                       - ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กองแผนงานประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของส านกังานสหกรณ์จงัหวดั



ความส าคญั : ท าไมถึงต้องมีการติดตามประเมนิผล ?

1. ภารกจิตาม พรบ.วธีิการงบประมาณ
พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47

“ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ทีผู้่อ านวยการก าหนดและให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
งบประมาณทีต้่องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย”

2. เพ่ือรายงานต่อผู้บังคบับญัชาและหน่วยงานภายนอก
- รายงานความกา้วหนา้ต่อผูบ้ริหารกรม ผูบ้ริหารกระทรวง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส านกังบประมาณ สภาพฒัน์ ฯลฯ ทุกเดือน/ไตรมาส

3. เพ่ือก ากบั ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงาน
- เพื่อก ากบัการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค มาวิเคราะห์ เพื่อ

ปรับปรุงการด าเนินงาน ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที



ค านิยาม : การตดิตามประเมนิผลคืออะไร?

การติดตาม (Monitoring)
หมายถึง กระบวนการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ (input) การ
ด าเนินงาน (process) และผลการ
ด าเนินงาน (output) เก่ียวกบัโครงการ เพื่อ
เป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback system)
ส าหรับการก ากบั ทบทวน และแกปั้ญหา
ขณะด าเนินโครงการ

การประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตดัสินคุณค่า

(Value Judgment) เก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้(input)  การ
ด าเนินงาน (process) และผลการด าเนินโครงการ
(output)  เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพฒันา
โครงการต่อไป สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในช่วง ก่อน 
ระหวา่ง และหลงัการด าเนินโครงการ

การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นค าท่ีมกัจะใชค้วบคู่กนั “การติดตาม” และ 
“การประเมิน” เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกนั มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกนั แต่กระบวนการทั้งสองมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เม่ือน าแนวคิดและหลกัการติดตามและประเมินมาประสานใชด้ว้ยกนัอยา่งเหมาะสม 
จะช่วยใหท้ั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัสามารถก ากบั ทบทวนและพฒันางาน/โครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล



การติดตาม (Monitoring)
จุดมุ่งหมาย
1. เพ่ือแกปั้ญหาขณะด าเนินงาน ตามโครงการ 
2. ติดตามความครบถว้น ของปัจจยัการปฏิบติังาน ตามแผน 
3. ติดตามผลวา่ตรงตามแผนหรือไม่ 

ประโยชน์
1. แกปั้ญหาระหวา่งการด าเนินงาน
2. สรุปบทเรียน ส าหรับวางแผน และจดัโครงการใหดี้ข้ึนใน
อนาคต

การประเมินผล (Evaluation)
จุดมุ่งหมาย

1. ตดัสินความเหมาะสมของการด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จ
ของโครงการ

2. ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจยั ความเหมาะสมของวิธี
ด าเนินงาน

3. การบรรลุความส าเร็จของโครงการ   

ประโยชน์
1. เสนอแนะการคง/ปรับ/ เปล่ียน ระหวา่งการ ด าเนินงาน เพ่ือจะ
ได ้บงัเกิดผลตามเป้าหมาย 

2. สรุปผลของโครงการ สาหรับตดัสินอนาคต ของโครงการหรือ
วางแผนการจดัโครงการ ใหดี้ข้ึนในอนาคต 

ค านิยาม : การตดิตามประเมนิผลคืออะไร?

ที่มา:ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชพี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 



การตดิตามและประเมนิผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

จากภาพดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า
ผูติ้ดตามประเมินผล แผนงาน /โครงการ /

นโยบายส าคญัในการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตอ้งมีความเขา้ใจถึง
องคป์ระกอบต่างๆของระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานตามยทุธศาสตร์ เพ่ือใหก้ารติดตามประเมินผล 
สามารถตอบโจทยข์องระบบงบประมาณท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
และน าไปสู่การจดัสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุม้ค่าตลอดจนติดตามวา่กลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการในแต่ละระดบั ตั้งแต่
ปัจจยัน าเขา้ (ทรัพยากร) กระบวนการผลิต ผลผลิต 
ผลลพัธ์ ผลกระทบ ไดรั้บประโยชน์จากโครงการหรือไม่ 
อยา่งไร มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการหรือไม่ 
และโครงการไดดู้แลหรือบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอยา่งไร



การตดิตามและประเมนิผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

• ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) : คือความสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า

• ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) : คือการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

• ผลผลิต (Outputs) : หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีท าเสร็จสมบูรณ์พร้อม
ส่งมอบให้ประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการ ผลผลิตเป็นผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม
โดยตรง 

• ผลลพัธ์ (Outcomes) : หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนตามมา หรือเง่ือนไขท่ี เกิดจากผลผลิต ผลลพัธ์ 
มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัประชาชนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการและสาธารณชน

• ผลกระทบ (Impact) : หมายถึง ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองมาจากผลผลิต ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจาก
ผลผลิตและผลลพัธ์ท าใหส้ังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร ผลกระทบอาจเป็นไดท้ั้งดา้น
บวกและดา้นลบ

ที่มา:ส านักวชิาการ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร



หลกัการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
การติดตามเป็นการติดตามการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบปัจจยัน าเขา้ (Inputs) 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ (Activities) ผลผลิตท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม (Outputs) 
และผลลพัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ (Outcome & Impact) 

ประมวลวเิคราะห์เปรียบเทียบการเกบ็และรวบรวมข้อมูล

การเกบ็และรวบรวมขอ้มูลซ่ึงโดยทัว่ไป
กระท าไดห้ลายวธีิ เช่น เกบ็และรวบรวม
ขอ้มูลจากผูด้  าเนินงาน/สอบถามผูด้  าเนิน
โครงการโดยตรง หรือใหผู้ด้  าเนินการจดัส่ง
ขอ้มูลตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือ
ด าเนินการทั้ง 2 วธีิ ควบคู่ไปกบัการไปดู
สถานท่ีปฏิบติัการ

หลงัจากเกบ็และรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ จะน ามาประมวล
วเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมาย
เพ่ือประเมินความกา้วหนา้วา่ผลงานไดผ้ลประการใด 
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน(Planning) หรือ
ขั้นตอนการปฏิบติังานตามแผน (Implementation) จะได้
น ามาใชป้ระโยชน์หรือน าไปปรับปรุงแกไ้ขจดัท า
รายงานเป็นระบบและต่อเน่ือง



หลกัการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ (ต่อ)

ผลการใช้ปัจจัยหรือ
ทรัพยากร (Input) 

เพ่ือตรวจสอบดูวา่โครงการ
ไดรั้บปัจจยัหรือทรัพยากร
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้

หรือไม่ 

การติดตามผลจะมุ่งเนน้ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัของโครงการ ดงัน้ี

ผลการปฏิบัติงานหรือ
กจิกรรม 

เพ่ือตรวจสอบวา่
ไดป้ฏิบติัตามระยะเวลา

ท่ีแผนไดก้ าหนดไวห้รือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน (Outputs)

เพ่ือตรวจสอบดูวา่ไดผ้ลตรง
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งในดา้น
แผนงานและขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน



แนวทางการติดตามผลการด าเนินโครงการ

43

21

ติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนงาน/
กิจกรรมหลกั โดยใหค้วามส าคญัสูงสุดกบั
ผลลพัธ์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่ีสมาชิก
หรือประชาชนไดรั้บจากการใชจ่้าย
งบประมาณ ไม่ควรมุ่งเนน้แต่ผลงาน
ตามค่าป้าหมายในระดบักิจกรรม 

กรณีท่ีผลงานไม่เป็นไปตามแผนหรือต ่า
กวา่เป้าหมายท่ีก าหนดตอ้งระบุปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข 

กรณีท่ีผลงานสูงกวา่เป้าหมายท่ี
ก าหนด ตอ้งมีเหตุผลและ
สาเหตุประกอบ

การติดตามการใชป้ระโยชน์
ของอุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้าง

ท่ีสหกรณ์ไดรั้บเงินอุดหนุนจากกรม 
(ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของโครงการ) 

ตอ้งติดตามใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์



กองแผนงาน
ส านัก/กองส านักงานสหกรณ์จังหวดั /ส านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์ พืน้ที่ 1 และ 2

- ติดตาม/ตรวจสอบ/เร่งรัด
การด าเนินงานการเบิกจ่าย
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดรั้บ        
- รายงานผลการปฏิบติังาน
โครงการท่ีรับผดิชอบผา่น
ช่องทางท่ีก าหนด (ระบบ  
E-project /แบบรายงาน
ของกอง+ส านกั/ระบบงาน
กรม) ภายในวนัท่ี 25 ของ
ทุกเดือน

รวบรวม/ตรวจสอบ
ขอ้มูลผลการ
ปฏิบติังานและ
ผลเบิกจ่ายของงาน/
โครงการปัญหา
อุปสรรค และ
รายงานผลภาพรวม
ของโครงการส่ง 
กผง. ภายในวนัท่ี  
28  ของทุกเดือน

ประมวลผล สรุป และรายงานผล
การปฏิบติังานภาพรวมของกรม
และปัญหา/อุปสรรคจากการ
ด าเนินงานใหผู้บ้ริหารทราบ     
และรายงานหน่วยงานภายนอก
- รายเดือน (ภายในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน)
- รายไตรมาส (ภายใน 10 วนัหลงัส้ิน
ไตรมาส)
- รายปี (ภายใน 30 วนั หลงัส้ิน
ปีงบประมาณ)
- จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์



ข้อสังเกตในการรายงาน

1.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนการรายงานทุกคร้ัง เพราะ
- นอกจากกรมตอ้งน าขอ้มูลไปรายงานต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานภายนอกแลว้ 
- ผลงานท่ีเกินจริงจะถูกน าไปพิจารณาเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งด าเนินการในปีต่อไป

2. ขอ้มูลท่ีน ามารายงานตอ้งมีท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงน ามาอา้งอิง ไดช้ดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่น าผลท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงมารายงาน
3. การเกบ็ขอ้มูลผลลพัธ์ของการด าเนินงาน ตอ้งเกบ็ไปถึงช่วงท่ีด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ เช่น
ผลการใชป้ระโยชน์ของอุปกรณ์ฯ ประโยชน์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ



• เสรจ็ แปลว่า  แลว้ก็จบ
• ส าเรจ็ แปลว่า  สมประสงค ์และบรรลผุล

เสรจ็ กบั ส าเรจ็

ปัจจยัน าเข้า
Inputs

วธีิท างาน
Process

ผลงานทีเ่กดิขึน้
Output

- ลงทุนน้อย
- ใช้คนน้อย
- ใช้พลงังานน้อย
- ใช้วสัดุอุปกรณ์น้อย ฯลฯ

ใช้เวลาน้อย
ไม่ส้ินเปลือง
มีความสุข

ปริมาณ  - คุณภาพ

ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล

ดร. ยทุธพล  ทวะชาลี



Integrity ท างานอย่างมศัีกดิ์ศรี

Activeness ขยนั ตั้งใจ ท างานเชิงรุก

Morality มีศีลธรรม คุณธรรม

Relevancy รู้ทนัโลก ปรับตัวทนัโลกตรงกบัสังคม

Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

Accountability รับผดิชอบต่อผลงาน ต่อสังคม

Democracy มีใจและการกระท าที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส

Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

คุณลกัษณะข้าราชการทีพ่งึประสงค์ I   AM   READY



“การพัฒนาเกษตรกรโดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั่งยนื 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตนิั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐกับทุกภาคส่วนจะช่วยส่งเสรมิความสามารถ

ของชุมชน และเกิดการรวมพลงัของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อช่วยกันบริหารจดัการทรพัยากร
ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค์ 

พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างเกือ้กูล
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชมุชนที่เขม้แข็ง เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการบนพื้นฐาน

ตามหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ และศาสตร์พระราชาในทุกสาขาการผลิต 
เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตสมาชิกสหกรณ์ และยกระดับคุณภาพชวีิตของประชากรไทย

ทั่วทุกภูมิภาคได้แท้จริง”

ถาม - ตอบ


