
เทคนิคการบริหารโครงการแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตรต่์างประเทศ สต.สป.ศธ.

20 กนัยายน 2564 



งบได้แค่นีจ้ะพอท ำอะไร ! 

จัดสรรงบประมำณให้แต่ละผลผลติ 
หรือแต่ละโครงกำรอย่ำงไร ? 

ท ำอย่ำงไรจะได้งบเยอะๆ  
กว่ำจะได้งบประมำณ

มเีกณฑ์พจิำรณำอะไรบ้ำง ? 

แต่ละปีงบ สต.ได้งบเท่ำไหร่
ใช้หมดกบัอะไรบ้ำง ? 

ท ำไม ? 



-วาระท่ี2,3. (น าทลูเกล้าฯ)
ประกาศเป็น พ.ร.บ.

พฤศจิกายน

ตุลาคม

มีนาคม
กมุภาพนัธ์

เมษายน
พฤษภาคม

มิถนุายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ธันวาคม

มกราคม

ปีงบประมาณ

ปีการศึกษา

ติดตามประเมนิผล
จัดท าแผนปฏิบัติปีงปม.

-ค.ร.ม.เห็นชอบกรอบวงเงิน

จัดท าแผนปฏิบัติ
ประจ าปี
ขอต้ังงบประมาณประจ าปี

-วาระท่ี1. (รับหลักการ)

ปี พ.ศ.

ขอต้ังงบประมาณประจ าปี

-ค.ร.ม.เห็นชอบ ส่งรัฐสภา

-ปรับปรุง งปม. ตามกรอบฯ

-ต้ังกรรมาธิการร่วม
พจิารณา งบประมาณ
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กค. - นโยบายการคลัง
- การประมาณการรายได้
- ประมาณการเศรษฐกิจมหภาค

สงป. - นโยบายจัดสรรงบประมาณ
- ประมาณการรายไดแ้ละรายจ่าย
- การจัดสรรงบประมาณ

ธปท. - นโยบายการเงิน
- ประมาณการเศรษฐกิจมหภาค

สศช. - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ประมาณการเศรษฐกิจมหภาค
- ประเมินโครงการ 1.

การทบทวน
และวางแผน
งบประมาณ

2.
การจัดท า
งบประมาณ

3.การอนุมัติ
งบประมาณ

4. 
การบริหาร
งบประมาณ

5. 
การติดตาม
ประเมินผล

-ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
-จัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณ

-ส านักงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ

ฝ่ายนิติบัญญัติ
- พิจารณาอนุมัติ งปม.
ส านักงบประมาณ
- สนับสนุนข้อมูล ประกอบงบประมาณ
รายจ่าย

กรมบัญชีกลาง - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส านักงบประมาณ – ผลการปฏิบัติงาน

ส านักงบประมาณ
- การติดตามและประเมินผล

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การตรวจติดตาม Post Auditing
- การตรวจผลการด าเนินงาน 

Performance Auditing

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี



กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องแสดง

- แหล่งที่มาและประมาณการรายได้
- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการจ่ายเงิน
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรา 10 งบประมาณประจะปีท่ีเสนอต่อรัฐสภาอย่างน้อยต้องมี

- รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน
- การแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
มาตรา 19 การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยแสดง
- แหล่งที่มาและประมาณการรายได้

- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการจ่ายเงิน
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ



ก าหนดให้สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน
(แผนงานพ้ืนฐาน)

รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
(แผนงานยุทธศาสตร์)

กรอบโครงสร้างค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี....
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เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ
ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ประกอบด้วย 
1. งบบุคลากร

- เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่น ๆ 
ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)

- ค่าจ้างประจ า
- ค่าจ้างชั่วคราว /ค่าจ้างชั่วคราวใน

ต่างประเทศ
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอบที่เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรค่าตอบแทน : เฉพาะที่
จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและ
ข้อก าหนดตามกฎหมาย และ
จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับ
เงินเดือน (มีต าแหน่งและจ านวนอัตรา)

หมายถึง แผนงานที่ด าเนินภารกิจตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนัน้ ๆ หากหยุด
เนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมี
ลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง

หมายถึง แผนงานที่ด าเนินภารกิจตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็น
ความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามที่ส านกังบประมาณก าหนด 
และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ



แผนงานงบประมาณที่เกี่ยวข้อง สต.สป.

ชื่อแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและแผนด้าน
การศึกษา

“การด าเนินงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์” (สต.)

“ความสัมพันธ์ต่างประเทศ” ส านัก
ผู้แทนฯ 

ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เอเปคปี 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (งบรายจ่าย
อื่น)

ปีงบประมาณ 2565



การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

AgendaFunction

Area
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การบูรณาการโดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันและเป็นไปอย่างสมดุล

มีรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าการด าเนินภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน



ความเชื่อมโยงของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์10





เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ร่ำง
พระรำชบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ
พ.ศ. xxxx

ส ำนักงบประมำณ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี



เพ่ือการบริหาร
งานประจ า เช่น 
ค่าตอบแทน 

ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ
และ

ค่าสาธารณูปโภค 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของรายการ 

จ่ายเป็นค่าบารุง
หรือเพื่อช่วยเหลือ 

สนบัสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน...องคก์าร

ระหวา่งประเทศ 
(1) เงินอุดหนุนทัว่ไป 
เช่น ค่าบารุงสมาชิก

องคก์าร
2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายจ่ายท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
ประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหน่ึง หรือ
รายจ่ายท่ีส านกั

งบประมาณก าหนดให้
ใชจ่้ายในงบรายจ่ายน้ี
เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่คราว
งบเจรจาและประชุม

นานาชาติ 

เจ่ำยเพ่ือกำร
บริหำรงำนบุคคล

ภำครัฐ 
เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง

ประจา ค่าจา้ง
ชัว่คราว และ

ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ

งบบคุลากร

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แกไ้ขปรับปรุงตามหนงัสือส านกังบประมาณ ท่ี นร 0704/ว33 และหนงัสือส านกังบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว68

2 ลักษณะ ได้แก่  1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ      2. รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้สาหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย 
ได้แก่

จ่ายเพ่ือการลงทุน
เช่น 

ค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 



ในประเทศ

โครงการ/
กิจกรรม 

งบรายจ่ายอื่น
เจรจาและประชุมนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
เจรจาและประชุมนานาชาติ
กรอบความร่วมมือ
• UNESCO 
• APEC/ASEM
• ASEAN/SEAMEO
• Bilateral
• งบเจรจาของหน่วยงาน ศธ.

Online

• ประชุม/สัมมนา/JWG
• จัดสอบสัมภาษณ์ทุน 
• ฝึกอบรม/ กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD
• จัดท าวารสารผลิตสื่อ/ E- Book

ต่างประเทศ

• งบด าเนินงาน 
• งบอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ
• งบอุดหนุนโครงการ 
• งบรายจ่ายอื่น 

• MOU
• ASEAN
• เจ้าภาพจัดประชุม APAC, ASEM etc.

Abroad

Online

On-site

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ สต.สป.



การบริหารงบประมาณโดยน าเสนอระบบติดตามโครงการ
จากข้อมูลรายงานผลระบบ Google Data Studio

ข้อมูลสารสนเทศแผนงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 สต.สป.*
https://datastudio.google.com/reporting/a6ea42a0-2f46-49c3-a3b0-
923b36083c69

ข้อมูลสารสนเทศติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สต.สป.* 

(ภาพรวมและจ าแนกโครงการ)

https://datastudio.google.com/reporting/8f1066c7-8f4b-43dd-a7d6-

76ec90718f2d

https://datastudio.google.com/reporting/a6ea42a0-2f46-49c3-a3b0-923b36083c69
https://datastudio.google.com/reporting/8f1066c7-8f4b-43dd-a7d6-76ec90718f2d
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กรอบแนวคิดการจัดท าค าของบประมาณ

หน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

กลยุทธ์

จุดเน้นและล าดับ
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์

ผลผลิต / โครงการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์กระทรวง

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

นโยบายกระทรวง นโยบายหน่วยงาน



การวิเคราะห์งบประมาณตามหลัก 3R ของส านักงบประมาณ
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การทบทวนปรับลด
งบประมาณจากรายการ

โอนเปลี่ยนแปลง
(Review)

ปรับลดรายการ
• ไม่กระทบต่อเป้าหมาย 

การด าเนินงาน
• โอนเปลี่ยนแปลง

ในปีที่ผ่านมา
• มีเงินกันปีท่ีผ่านมา

(ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

พิจารณารายการ
• งบลงทุนใหม่ที่ไม่จ าเป็น
• ฝึกอบรมที่ไม่ใช่พันธกิจ
• จ้างที่ปรึกษาที่ไม่จ าเป็น
• เดินทางราชการ ตปท
• โครงการวิจัยที่ขาด

ความพร้อม

ให้ความส าคัญรายการ
• นโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล/กระทรวง
• โครงการแก้ไขปัญหา

เฉพาะเรื่อง เช่น 
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง

• นโยบายส าคัญ

การทบทวนปรับลด
งบประมาณจากผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/

โครงการ (Redeploy)

การจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

(Replace)







ICT เสนอขอความเหน็ชอบ CIO ผ่าน ศทก.
ราคามาตรฐานกลาง



Chain of Results



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 







ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นวางแผน -แผนแม่บท ศสช.ที่เกี่ยวข้อง
-นโยบายของรัฐบาล

-ทบทวนภารกิจองค์กร
-ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ขั้นน าแผน
ไปปฏิบัติ

ขั้นติดตาม
ประเมินผล

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

-ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ
-เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
-กลยุทธ/์โครงการ/ตัวชี้วัด

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค

-วิเคราะห์แผน/โครงการ 1 ปี
-ศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรร
-ทบทวนผลผลิต/โครงการ
-จัดท าค าของบประมาณ

การสนับสนุนจาก สนย./สอ.

-ชี้แจง/ท าความเข้าใจ/สนับสนุนทรัพยากร
-ท าคู่มือ/ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติ

การเตรียมพร้อมหน่วยปฏิบัติ
-ท าความเข้าใจโครงการ/คู่มือ/แนวทาง
-วางแผนการด าเนินงาน

-จัดท าแผนปฏิบัติราชการ(ใช้เงิน)

-สร้างเครื่องมือการประเมินผล
-นิเทศ/ติดตาม/เก็บข้อมูล
-วิเคราะห์/สรุปผล/รายงาน

-ยุทธศาสตร์หน่วยเหนือ

กระบวนการวางแผนและจัดท าโครงการ



X
เขียน เขียนเชื่อมโยงเป้าหมาย หรือ พันธกิจ

หรือประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศธ
ความจ าเป็นของโครงการ

ที่ตอบสนอง(1)+ (2)
ภายใต้อ านาจหน้าที่

การวิเคราะห์หลักการ และเหตุผล (3 ย่อหน้า)เพื่อให้โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใช้หลักความสัมพันธ์ XYZ

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ 2561 
(มาตรา 23)

Z
เขียนอ้างอิงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ

(1)

Y
เขียนอ้างอิงเชื่อมโยง

แผนแม่บทฯ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ หรือ นโยบายรัฐบาล

(2)

การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ

Priority วัตถุประสงค์ของโครงการ

3 วัตถุประสงค์สามารถสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแผนแม่บท (Z,Y)

2 วัตถุประสงค์สามารถสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อ
- เป้าหมายของแผนแม่บท (Z,Y)
- ตอบสนองต่อตัวชี้วัดของเป้าหมายของแผนแม่บท

1 วัตถุประสงค์สามารถสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อ
- เป้าหมายของแผนแม่บท (Z,Y)
- ตอบสนองต่อตัวชี้วัดของเป้าหมายของแผนแม่บท
- ผลักดันค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท

มาตรา 23 การจัดท างบประมาณต้องค านึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ ประเทศ ความจ าเป็นในการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ 
ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และ ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ



วัตถุประสงค์

(Objectives)

ปัจจัย
น าเข้า

(Input)

ตั้งเป้า

(Process)

ได้ท า

ผลผลิต

(Outputs)

ได้อะไร

ท าเสร็จ

ผลสัมฤทธิ/์ผลงาน  (3 ผล)

ได้ใช้

ผลลัพธ์

(Outcomes)

ท าส าเร็จ

ผลกระทบ

(Impact)
ส่งผล

ได้ให้

เหตุ

กิจกรรม

P=วางแผน/คิด D=ท า C= ตรวจสอบ

หลักบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ



ผลลัพธ์
เป้าหมายคือใคร..

3
โครงการ

วัตถุประสงค์เพื่อ..

2

KPI ปริมาณงาน - เงินเวลา

กิจกรรม
1

5

ท า ได้ 3 ผล
หลักการเขียนโครงการ

ได้อะไร
สิ่งของ : ได้อะไร               
คน : ได้รับบริการ

เพ่ือใคร+อย่างไร
สิ่งของ : ใครได้ใช้  
คน : ได้เอง /ได้ใช้

ส่งผลให้
ส่วนรวม

ท าอะไร 
สิ่งของ : ผลิต                
คน: อบรม /บริการ

ผลสัมฤทธิ์
ใช/่ไม่ใช่

4

ท า... ได้อะไร เพื่อใคร… ได้ส่งผล……. ใช้เงินเท่าไหร่
วัดอย่างไร 
(ตัวชี้วัด)



29

29

ท า ได้อะไร (output) ได้เอง /ได้ใช้ (outcome)

1.ให้ความรู้แก่คน

1.1 ประชุม/ชี้แจง

1.2 อบรม/สัมมนา/ให้ความรู้/
ถ่ายทอดความรู้

1.3ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา

2.ให้ทักษะแก่คน

1.1 ให้ความรู้+ฝึกปฏิบัติ

จ านวน…ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ  

ได้รับความรู้

ได้รับการอบรม ได้รับการศึกษาดูงาน
ตามหัวข้อ /เรื่อง รายละเอียดที่ก าหนด

จ านวน…ข้าราชการ ที่เข้าร่วม

โครงการ ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด

ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าที่เข้าร่วม
โครงการน าความรู้ไปใช/้ปฏิบัติ ได้ท า/ได้ใช้

ท าเป็น/ปฏิบัติเป็น

KPI : ร้อยละ….ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ไปใช/้สามารถปฏิบัติไดเ้พ่ือเพ่ิม
ผลผลิตลดต้นทุนการผลิต

:ท ากับคน งานบริการ /งานอบรม /สัมมนา



30

30

ผลผลิต ผลลัพธ์

ทรัพยากร

กิจกรรม



หลักการเขียนโครงการโดยใช้ 6W2H

1.ท าอะไร
2.ท าไมต้องท าโครงการ
3.ท าเพื่ออะไร/เพ่ือใคร

หมายถึง ชื่อโครงการ
หมายถึง หลักการและเหตุผล

4.ท าแล้วได้อะไร
วัตถุประสงค์(ไม่เกิน3ข้อ)/กลุ่มเป้าหมายหมายถึง

หมายถึง เป้าหมายและตัวชี้วัด
5.ท าอย่างไร
6.ท าเมื่อใดและนานแค่ไหน

7.ใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใดและได้จากไหน

หมายถึง วิธีด าเนินการ
หมายถึง ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆหมายถึง

8.ใครท า

9.ท าแล้วรู้ได้ไงว่าส าเร็จ

หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ
วิธีการติดตามประเมินผลและ
ตัวชี้วัด(KPI)

หมายถึง

10 เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หมายถึง ข้อเสนอแนะ



ปัญหาที่พบในการเขียนหลักการและเหตุผล

1. ไม่ตรงประเด็น (ไม่เกี่ยวข้อง)
2. ไม่มีความสัมพันธ์ในเนื้อหา (ที่มา สภาพปัญหา ความจ าเป็น) 
3. ไม่สอดคล้องกับหัวข้ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม
4. ไม่กระชับ (ยาวไป)
5. ไม่เรียงล าดับ (วกวน)
6. ไม่มีเนื้อหาสาระ (สั้น)
7. Copy เนื้อหาจากโครงการเดิม หรือโครงการที่คล้ายคลึงกัน



ความคุ้มค่าในมุมมองของงบประมาณ

ประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัด

ท าอะไร ได้อะไร เพื่อใคร… ได้ส่งผล……. ใช้เงินเท่าไหร่ วัดอย่างไร (ตัวชี้วัด (KPI))



การถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติภายใต้หลักการเชิงเหตุและผล (XYZ) และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ(ป.ย.ป)

สนย.(กระทรวง)

ส านักบูรณากิจการการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์(๑-๖)

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ทั้งประเทศ

ทุกหน่วยงานส่วนกลาง
ของ สป.

เป้าหมาย
ของประเทศ

ด้านการศึกษา

เป้าหมาย
ของกระทรวง
ด้านการศึกษา

ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

เป้าหมาย
ของกระทรวง

ด้านการศึกษาระดับภูมิภาคตาม
ป.ย.ป

“คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”

เป้าหมาย
ของกระทรวง

ด้านการศึกษาระดับจังหวัดตามป.ย.ป
“คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด” เรียก

โดยย่อว่า “กศจ.”

สถาการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของแต่
ละภูมิภาคและเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศของแต่
ละภูมิภาคและรวมทั้งทิศ
ทางการจัดการศึกษา
ระดับภาคเพื่อรองรับ
เป้าหมายการพัฒนาเศรฐ
กิจระดับภูมิภาค

ทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงท่ีมีอ านาจหน้า

ที่ปฏิบัติราชการ
ตามสิ่งต้องท าตามป.ย.ป.

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยงข้อง

ภายนอกกระทรวง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง “การจัดท างบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” นายกัมปนาท  ดาวเรือง ส านักงบประมาณ 
เรื่อง “แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” นายกัมปนาท  ดาวเรือง ส านักงบประมาณ 
เรื่อง “การจัดทางบประมาณรายจ่าย” นายธนศาล วิธีเจริญ ส านักงบประมาณ
เรื่อง “การวางแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” นายสกนธ์  ชุมทัพ อดีตที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ทรงคุณวุฒิ


