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แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการและตัวชี้วัด 

หนา ก 
 

คํานํา 
 
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียร รวมทั้งการบริหารจัดการดานพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามพันธกรณีหรือความตกลง
ระหวางประเทศและมาตรฐานสากล ซึ่งการติดตามและประเมินผลจึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
เพ่ือใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุง
รวมกันใหบรรลุเปาหมาย  กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) เปน
ผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติอยางตอเน่ือง โดยไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ และนํามา
วิเคราะหสรุปผลเพ่ือจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวง สํานักงบประมาณ 
หรือหนวยงานอ่ืนที่มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ หรือยุทธศาสตรระดับตาง ๆ โดยไดมี
การกําหนดแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ และทบทวน แกไข ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 รายงานฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาและวิเคราะหกรอบแนวความคิดในการวางแผน 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพื่อนํามาพัฒนาแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน หวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะ
เปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลทั้งตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ผูรายงานผลการดําเนินแตละกอง และผูบริหารในระดับตาง ๆ และขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรทุก
หนวยงานที่สนับสนุนขอมูลเพ่ือใชในการจัดทํารายงานฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กรกฎาคม 2563 
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หนา 1 
 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

 ในปจจุบันประเทศไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศไทยเขาสูยุคโลกดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 สงผลใหเกิดกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
พลิกผันของเทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive Technology) ทําใหเกิดปญหาตอการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขัน และความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงตาง  ๆของหนวยงานภาครัฐ จึงมีการปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารราชการตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management: NPM) ที่ใหความสําคัญตอความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 65 (น. 17) กําหนดให “รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว” สงผลใหการบริหารงานภาครัฐจึงใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และ
การใชทรัพยากร ซึ่งรวมทั้งบุคลากร อุปกรณเครื่องมือ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดความคุมคา 
ดังนั้น ระบบราชการไทยจึงใชวิธีการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) 
ซึ่งเปนวิธีการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิหรือผลการปฏิบัติงานเปนหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานดวย
ตัวช้ีวัดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ทําใหผูบริหารทราบผลความกาวหนาของการดําเนินงาน
เปนระยะ ๆ และสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที เปนการควบคุมทิศทางการดําเนินงานใหมุงสูวิสัยทัศนของ
หนวยงาน และใชวิธีการระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance 
Based Budgeting: SPBB) มุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ รวมถึงสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน โดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหสํานักงานประมาณมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน
ที่ไดรับจากการใชจายงบประมาณ 

 การติดตามและประเมินผลจึงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางมากในตรวจสอบความกาวหนา
การบริหารงานหรือโครงการและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว โดยการติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชงบประมาณ เปนไปตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินการหรือไม หรือมีปญหา
ขอขัดของที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดไว และการประเมินผล (Evaluation) เปนการวัดและ
วิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินงานจากตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator) ในแตละระดับ รวมถึง
นําเสนอขอมูลตอหนวยงาน ดังน้ัน การติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง จะทําใหทราบปญหาและความตองการ
ที่แทจริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทําไดตรงตามเปาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแกไขแผนงาน/
โครงการใหเหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีก
ครั้งจะมีขอมูลที่ชัดเจนและเปนปจจุบัน การติดตามและประเมินผลจึงเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาไดทันที เพื่อนําไปสู
การพัฒนาการดําเนินงานขององคกร 



แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการและตัวชี้วัด   

หนา 2 
 

 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผน
ยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ และไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งในการบริหารงาน
ที่ประสบความสําเร็จน้ัน เปนสวนหน่ึงมาจากความสามารถในการนําเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช
บริหารงานใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การติดตามและประเมินผลเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหารดังกลาว ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ัน 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
เพียงใด โดยมีกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) เปนผูรับผิดชอบ
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด รวมถึงการใชจายงบประมาณ  
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหกรอบแนวความคิดในการวางแผน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจาย
งบประมาณ และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพในการวางแผน การติดตามและประเมินผล
ดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
1.3 วิธีการศกึษา 

 1. ศึกษารวบรวมจากเอกสาร ไดแก หนังสือ บทความทางวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ หนังสือราชการ 
เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

2. วิเคราะหกรอบแนวความคิดในการวางแผน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของสํานักงาน
ปรมาณเูพ่ือสันติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

3. จัดทําแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ 
และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. ทราบถึงแนวคิดพ้ืนฐาน หลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลที่ถูกตอง สงผลให
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีการวางกรอบแนวความคิดในการวางแผน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลในปที่ผานมาของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหขอดีหรือขอเสีย และนํามาใชในการปรับปรุงแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในปถัดไป 
 3. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองตามการบริหารตามแนวคิดการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result Based 
Management: RBM) และระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance 
Based Budgeting: SPBB) 
 4. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ผูรายงานผลการดําเนินแตละกอง และ
ผูบริหารในระดับตาง ๆ มีความรูความเขาใจในแนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และสามารถ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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บทที่  2 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
การติดตามและประเมินผลเปนกิจกรรมสําคัญตอการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ

ในการติดตามและประเมินผลจึงจําเปนที่ตองมีองคความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการติดตามและประเมินใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางที่
หนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายในการติดตามและประเมินผลในระดับตาง ๆ กําหนดดวย โดยหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่สําคัญในการศึกษาครั้งน้ี มีดังน้ี 
 
2.1 หลักการเกี่ยวกบัการตดิตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ ซึ่งมีหลักการสําคัญ 
คือ การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูวางแผนการดําเนินการ
แกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย 

2.1.1 กระบวนการพืน้ฐานในการจัดการ  
  
  กระบวนการพ้ืนฐานในการจดัการ หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ตามหลักการ PDCA 
ของ W. Edwards Deming ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ตามภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 วงจรการบรหิารงานคณุภาพ ตามหลกัการ PDCA 
 

หลักการดังกลาว สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการได ดังน้ี  
  1) การวางแผน (Planning) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และ
ผลลัพธของการดําเนินงาน โดยจะตองมีการประเมินความสําคัญ ความสอดคลองกับนโยบายตาง ๆ กอนการดําเนินงาน 
  2) การนําไปแผนที่กําหนดไวมาปฏิบัติ (Implementation) อยางตอเน่ือง และเปนระบบ
โดยคํานึงถึงปจจัยนําเขา (Input) ต้ังแต บุคลากร งบประมาณ ปจจัยการดําเนินงาน ระบบสารสนเทศตาง ๆ 
เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

การวางแผน 
(Plan)

การนําแผนไปปฏิบัติ 
(Do)

การตรวจสอบ 
(Check)

การปรับปรุงการดําเนินการ
อยางเหมาะสม

(Act)

Planning 

Implementation 

Monitoring 

Evaluation 
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  3) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือตรวจสอบใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานใหไมเปนไปตามแผน 
  4) การประเมินผล (Evaluation) ระหวางการดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน และ
ปรับปรุงการดําเนินการอยางเหมาะสม หรือปรับแผนการดําเนินการ  

 เห็นไดวา การติดตามและประเมินผลเปนหน่ึงในขั้นตอนที่สําคัญที่บงช้ีถึงความกาวหนา ปญหา 
อุปสรรค และผลกระทบจากการดําเนินงาน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่จะใชในการตัดสินใจกํากับ เรงรัด ปรับปรุง 
ยุติการดําเนินงาน หรือใชในการพัฒนางานตอไป 
 

2.1.2 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  สํานักงบประมาณ ไดใหความหมายของการติดตามและประเมินผลไววา 

  การติดตาม หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา (Input) 
การดําเนินงาน (Process) และผลการดําเนินงาน (Output) เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback System) 
สําหรับการกํากับ ทบทวน และแกไขปญหาขณะดําเนินงาน 

   การประเมิน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณคา (Value Judgment) เกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขา การดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน เพ่ือเปนสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงาน 
สรุปผลสําเร็จของและพัฒนาการดําเนินงานตอไป โดยพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการใน 3 ระดับ ตามภาพที่ 2.2 คือ  
   ระดับที่ 1 ประเมินปจจัยนําเขา การดําเนินงาน และผลการดําเนินสอดคลองตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
   ระดับที่ 2 ประเมินผลลัพธที่ไดสอดคลองกับเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป  
   ระดับที่ 3 ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นสอดคลองกับเปาหมายในแผนบริหารราชการแผนดิน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แผนผังความเชือ่มโยงการตดิตามและประเมินผลกบัแผนปฏบิตัริาชการ 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

Input or Resources 

Process or Means 

Output or Objectives 

Outcome or Goal 

Impact รายงานผล

การติดตาม/

ประเมินผล

การ

ดําเนินงาน

และผลการ

เบิกจาย

งบประมาณ 

ผูบริหารระดับกอง, กรม, กระทรวง, รัฐบาล 
นโยบาย/  

แผนยุทธศาสตร 

แผนบริหารราชการแผนดิน 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป 

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

แผนบริหารราชการแผนดิน 

แผนงาน/โครงการ 
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2.1.3 วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองตามแผนงาน/โครงการที่กําหนไว 

  การประเมินผล มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
1) เพ่ือระบุขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ ตลอดทั้ง

กําหนดแนวทางการปองกัน แกไขการดําเนินงานในอนาคต  
2) เพ่ือตรวจสอบความคุมคาของการใชทรัพยากรทั้งงบประมาณและทรัพยากร

บุคคลกับการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย  
3) เพื่อสังเคราะหบทเรียนจากการดําเนินงาน เพื่อนําไปเปนแนวทางสําหรับ

การวางแผนทําโครงการ/กิจกรรมอ่ืนตอไป 
4) เพ่ือบอกระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเมื่อเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  
 2.1.4 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม มีประโยชนในการชวยใหวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และชวย
ในการพิจารณาวามีการใชทรัพยากรในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพียงพอหรือไม และมีการดําเนินการที่
เหมาะสม ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม นําไปสูการระบุปญหา และจัดทําแนวทางการแกไขปญหา 

  การประเมินผล มีประโยชนในการชวยในการตัดสินวา การดําเนินงานที่ผานมาน้ันบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีการใชทรัพยากรคุมคาหรือไม และการดําเนินการมีคุณภาพและคุณคา
เพียงพอในการตอยอดหรือนําไปประยุกตใชในการดําเนินการอ่ืนตอไปหรือไม 

 
2.1.5 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  ระยะเวลาในการติดตามมีการดําเนินการเปนระยะอยางสม่ําเสมอ โดยสวนใหญจะกําหนด
เปนรายเดือน รายไตรมาส เปนตน 

  ระยะเวลาในการประเมินผลสามารถแบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
   1) กอนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   2) ระหวางการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อศึกษาแนวโนมความสําเร็จ นําไปสู

การปรับปรุงกลยุทธการดําเนินงานใหดีย่ิงขึ้น 
   3) หลังการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาตั้งแต

ขั้นการวางแผน การดําเนินงาน และผลที่ไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อันนําไปสูการระบุขอจํากัดและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายหรือผูรับบริการ  

 
 จากขอมูลที่กลาวมาขางตน การติดตามและประเมินผลเปนแนวคิดที่ตองดําเนินการควบคูกัน โดย

กลาวไดวา การติดตามเปนสวนหน่ึงของการประเมินผล ตามภาพที่ 2.3 ที่จะใหขอมูลเบ้ืองตนของสถานภาพ
การดําเนินงานตามเปาหมายเปนระยะ ในขณะที่การประเมินผลจะบอกถึงระดับและคุณภาพของการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงค และผลกระทบที่คาดหวังไวหรือไม (ไตรรัตน โภคพลากรณ, ม.ป.ป: 194) 
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ภาพที่ 2.3 ความสัมพนัธระหวางการตดิตามและการประเมินผล 
 
ดังน้ัน การติดตามผลเปนเรื่องการรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือ

พิจารณาวา ทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยนําเขาถูกใชตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และความกาวหนาใน
การปฏิบัติงานไดผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcomes) อยางไร ตรงตามเวลาที่กําหนดภายใตการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และสงผลตอกลุมเปาหมายหรือไม และประเมินผลโดยศึกษาผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการ รวมถึงศึกษาปญหาและความตองการที่เกิดขึ้น เพื่อใชเปนฐานในการกําหนดนโยบายหรือ
แผนยุทธศาสตรและกรอบแนวทางการดําเนินงานตอไป 

 
2.1.6 รูปแบบการประเมินผล 
 
  2.1.6.1 การประเมินผลโครงการ 

การประเมินโครงการจะมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามความเหมาะสมโดย
รูปแบบการประเมินผลที่เปนที่นิยม แบงเปน 5 รูปแบบ (Models) (อัชกรณ วงศปรีดี, 2559: 80) ดังน้ี 

1) Goal - attainment model เปนการประเมินโดยใชวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
(Goals) เปนหลักเกณฑ รูปแบบน้ีจะไมไดพิจารณาถึงปจจัยนําเขาที่ใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

2) Goal - free evaluation model เปนการประเมินโดยใชผลการดําเนินงาน 
(Results) เปนหลักเกณฑ รูปแบบน้ีจะไมไดพิจารณาถึงวัตถุประสงคที่จัดต้ังโครงการ จึงมักใชเมื่อมีการดําเนินงาน
มานานจนวัตถุประสงคไมชัดเจน 

3) Comprehensive evaluation model หรือ CIPP model เปนการประเมินเชิงระบบ 
(System component) ที่มีปจจัยหลัก 4 ดาน คือ ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) 
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิตของโครงการ (Product) เปนหลักเกณฑ  

4) Client-oriented model เปนการประเมินโดยใชผูรับบริการ (Client concern) 
เปนผูช้ีวัดความสําเร็จ เชน การประเมินจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมไดพิจารณาถึงผูที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด 

5) Stakeholder model เปนการประเมินโดยใชผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder 
concern) หรือคณะกรรมการระดับนโยบาย (Policy commissions) เปนผูช้ีวัดความสําเร็จ ซึ่งรูปแบบน้ีผูมี
สวนไดสวนเสียอาจถูกแทรกแซงได 

ประเมินกอนเร่ิมดําเนินการ 

ประเมินระหวางการดําเนินการ 

ประเมินระหวางการดําเนินการ 

ประเมินเมื่อส้ินสุดการดําเนินการ 

เร่ิมดําเนินการ 

ติดตามงาน 

ส้ินสุดการดําเนินการ 
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  2.1.6.2 การประเมินผลการดาํเนินการตามตัวชี้วัด 

   ตัวช้ีวัด (Indicator) คือ สิ่งที่บอกสภาพสภาวการณในลักษณะใดลักษณะหน่ึงในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพของสถานการณน้ัน ๆ (อัจศรา ประเสริฐสิน, 2557: 103) ดังน้ัน การประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัดจึงเปนการวัดคุณคาและความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑหรือคาเปาหมาย
ที่กําหนดไว วามีคาเปนไปตามเกณฑ สูงกวา หรือตํ่ากวา และวิเคราะหปจจัยสนับสนุนที่ทําใหการดําเนินงานมี
คาสูงกวาคาเปาหมาย หรือปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหไมสามารถดําเนินการไดตามคาเปาหมายที่กําหนดไว  
 
2.2 แนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) 

 จากการที่ประเทศไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม เชน กระแสโลกาภิวัตน 
(Globalizations) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเขาสูสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ความตองการมี
สวนรวมของประชาชน ความเขมแข็งของภาคเอกชน วิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือใหองคการเปนองคการที่
มุงเนนยุทธศาสตร (the Strategy-focused Organization) (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2549: 50-52) จึงตองมี
การเปลี่ยนแปลงใน 2 สวน คือ การคิดใหม (Re-thinking) ในเชิงยุทธศาสตร และสวนที่สอง การจัดการแบบใหม 
(Re-managing) ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหในป พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการไทย และ
ไดนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) มาใช เพ่ือใหมีความอิสระและ
ความคลองตัวของการจัดการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาผลการดําเนินงาน โดยมุงเนนการให
ความสําคัญในเรื่องประสทิธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ และความคุมคา ซึ่งผสมผสานกับหลักธรรมาภิบาล
และผลสัมฤทธิ์ที่ใหประโยชนสุขแกประชาชน จึงมีการนําเครื่องมือการจัดการภาคเอกชนมาประยุกตใช
กับการจัดการภาครัฐ เชน การวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล (Balance scorecard) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) การจัดการความรู (Knowledge Management) โดยกระบวนการจัดการภาครฐัแนวใหม มีดังน้ี 

1) การวางยุทธศาสตร (Strategy Formulation) โดยการนํานโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผนดิน ยุทธศาสตรระดับตาง ๆ ที่เก่ียวของ และผลการประเมินสภาพแวดลอมเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภัยคุกคาม มากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธขององคการ และจัดทํา
เปนแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) หรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

2) การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) โดยการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
มากําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งนําการจัดการความเสี่ยงมาใช
ประเมินในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และ
กฎระเบียบ  โดยขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ซึ่งเปนการวางแผนการดําเนินการตาง ๆ 
และสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวและการยอมรับ พรอมทั้งสรางศักยภาพใหม ๆ ของกระบวนงาน บุคลากรและ
องคการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเปาหมาย  

3) การกํากับและติดตามผลตามยุทธศาสตร (Strategy Control) โดยมีการวัดผลใน 4 มิติดวย
เครื่องมือการวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล (Balance scorecard) มาใชในการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ 
และถายทอดตัวช้ีวัดองคการสูตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล รวมทั้งใชในการประเมินการผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
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2.3 แนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) 

 การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิเปนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการในการบริหารงาน
ภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือโครงการมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานมากกวาการเนนปจจัย
นําเขา กระบวนการ และกฎระเบียบที่เครงครัด โดยมีการวัดผลอยางเปนรูปธรรม การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิให
ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน และการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ
ที่สอดคลองกัน รวมถึงมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบตอประชาชน การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิจึง
มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร ชวยใหการบริหารการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มี
ทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ทําใหทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อ
เทียบกับแผนหรือเปาหมาย สามารถรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารและทําใหแกปญหาได
ทันทวงที (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551: 1) การบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธ์ิเกิดมาจากแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) ที่ให
ความสําคัญตอความประหยัด (Economy) คือการใชตนทุนหรือทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสมและมีความ
คุมคามากที่สุด ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการปฏิบัติงานใหไดผลงานในระดับที่สูงกวาปจจัยนําเขา 
และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว (เมธินี จิตติชานนท, 
ม.ป.ป. อางถึงใน สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559: 2) ดังน้ันจึงสรุปไดวา 
ผลสัมฤทธ์ิ คือ กิจกรรมที่เกิดจากการทํางานไดผลผลิต (Outputs) ตามเปาหมายและเกิดผลลัพธ (Outcomes) 
ตรงตามวัตถุประสงค กลาวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริงหรือเปนที่พึงพอใจ และเมื่อมี
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพในระยะยาว สงผลใหเกิดผลกระทบ (Impact) ที่มีความย่ังยืน (Ecological) 
ตามภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ผงัความสัมพนัธระหวางการบรหิารจัดการกบัประสทิธภิาพและประสทิธิผล 
  
 การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิมีองคประกอบที่สําคัญอยางแรกคือ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
(Strategic and Operational Plan) หนวยงานราชการจะตองวางแผนกลยุทธ โดยทําการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ (SWOT Analysis) เพ่ือใหไดมาซึ่งเปาประสงคสุดทายที่ตองการ
และวิสัยทัศน (Vision) อันจะนําไปสูการกําหนดพันธกิจ (Mission) และถายโอนลงมาเปนวัตถุประสงค 
(Objective) เปาหมาย (Target) และกลยุทธการดําเนินงาน (Strategy) ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
Short-term View 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
Long-term View 

ความย่ังยืน 
(Ecological) 

เปาหมาย 
(Goals)

ปจจัย
นําเขา 

(Input)

กระบวนการ
บริหาร 

(Process)

ผลผลิต 
(Output)

ผลลัพธ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

ประหยัด  
(Economy) 
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Success Factors : CSF) และตัว ช้ี วัดผลการดําเ นินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPI) ที่
สามารถวัดผลของการดําเนินงานได 

องคประกอบที่สําคัญอยางที่สองคือ การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ซึ่ง
ประกอบดวย  

1) การกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลดําเนินงานหลัก ตัวช้ีวัดตองชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพการบริหารราชการของหนวยงานและความคาดหวังของประชาชน  

2) การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและรายงานผล
การดําเนินงานของแตละตัวช้ีวัดตามเง่ือนไขที่กําหนดไว เชน รายเดือน รายไตรมาส รายป เปนตน เพ่ือแสดง
ความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่ตองการหรือไม รวมทั้งการประเมิน
ยอนกลับเขาไปในกระบวนการทํางานขององคกร เพ่ือคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นและแนวโนมการตัดสินใจในเชิงบริหาร นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจจะจัดใหมีคณะบุคคลเพื่อทํา
การตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได การประเมินผลจําเปนตองมีจํานวนของขอมูลที่มากเพียง
พอที่จะใชประกอบการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของงาน ซึ่งการทําการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูรับบริการเปนสวนหน่ึงของการประเมินผลซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญมาก (วีระยุทธ ชาตะกาญจน, 
ม.ป.ป. อางถึงใน สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559: 3)  

 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกบัระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance 
Based Budgeting: SPBB) 

 การบริหารในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based 
Budgeting: SPBB) เนนความเช่ือมโยงระหวางผลลัพธและผลผลิตซึ่งเปนผลงานที่ตองการ (Results Based 
Budgeting) แลวจึงกําหนดจําแนกผลงานออกเปนโครงสรางกิจกรรม (Work Breakdown Structure: WBS) 
และจําแนกตอเปนขั้นตอนของกิจกรรมหรือรายละเอียดของกิจกรรม โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานตาม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ และ
บริหารงบประมาณแกกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ไดแก 
 1) ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล แสดงความรับผิดชอบตอความสําเร็จของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระดับชาติ (Strategy Delivery Target) ซึ่งใชกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณประจําปของ
ประเทศ โดยขอมูลดังกลาวจะมีการเปดเผยตอรัฐสภา/สาธารณชนเพื่อใชในการตรวจสอบติดตามผล
การดําเนินงานของรัฐบาล 
 2) ระดับกระทรวง หรือเรียกวา ระดับความสําเร็จตามยุทธศาสตรของกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีเจา
กระทรวงรับผิดชอบตอเปาหมายแหงความสําเร็จที่เรียกวาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Service 
Delivery Target) ซึ่ ง เปนองคประกอบสําคัญในขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (Public Service 
Agreement: PSA) ที่จัดทําระหวางคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
 3) ระดับกรม หรือระดับหนวยปฏิบัติ โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบตอความสําเร็จของผลผลิต 
(Output) ที่หนวยงานน้ันรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งผลผลิตดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญในขอตกลง
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement: SDA) ที่จัดทําขึ้นระหวางรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกับหัวหนา
หนวยปฏิบัติ 
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ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบงบประมาณที่มุงเนนผลสําเร็จใน
การดําเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามยุทธศาสตร โดยมีการวัดผลสําเร็จ 
(Performance Measures) ของผลงานดังกลาวดวยตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา
และตนทุนในการนําสงผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถึงแมวาหนวยงานภาครัฐจะใหบริหารโดย
ไมแสวงหากําไร แตปจจัยเรื่องตนทุนยังคงเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาวา ผลผลิตหรือผลการดําเนินการจะ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานไดอยางไรโดยใชงบประมาณนอยที่สุด โดยรัฐบาลในฐานะผูจัดสรร
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด จึงตองกําหนดยุทธศาสตรและตัวชี้วัด เพื่อใชในการจัดลําดับความสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณ สามารถสรุปความเช่ือมโยงความสัมพันธการถายทอดยุทธศาสตรในแตละระดับ 
ตามภาพที่  2.5 ไดดังน้ี 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
 
 
 

รัฐบาล 

Government 

กระทรวง 

Ministry 

ยุทธศาสตรชาต ิ

National Strategy 

สังคม, เศรษฐกิจ, บริหาร, ม่ันคง 

ยุทธศาสตรกระทรวง 

Ministry Strategy 

แผนกลยุทธ/แผนการใหบริการ 
แผนปฏิบัติงาน/แผนใชจายงบประมาณ 

Service Delivery Agreement 

(ActionPlan) 

งาน / โครงการ 

กิจกรรม (Activities) 

ศูนยตนทุนหลัก 

ระดับหนวยงาน 
Agency Functional Cost Center 

ตนทุนทางตรง 

Direct Cost 

ตนทุนทางออม 

Indirect Cost 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 

Strategic Delivery Target : Ultimate Outcomes 

เปาหมายการใหบริการของกระทรวง 
ผลลัพธที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 Service Delivery Target : Outcomes 

ผลผลิต (Outputs) 

หนวยงาน 

Agency 

2 

1 

3 

PSA 

SDA 

นโยบาย งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด  
(ปริมาณ  
คุณภาพ  

เวลา  
ตนทุน) 

 

การ
ติดตาม
และ

รายงาน 

บริการเดิม  
(Baseline) 

บริการใหม 
(New Initiative) 

เปาหมายการใหบรกิารของหนวยงาน  
Service Delivery Target : Output ตัวชี้วัด 
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จึงเห็นไดวา ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบที่มุงเนนยุทธศาสตรชาติ
และนโยบายรัฐบาลเปนหลักในการจัดการทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุดตอ
ประเทศชาติและประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหาร
จัดการงบประมาณและคํานึงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได ดังน้ันระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรจึงมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

 
1) ผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

  ใหความสําคัญกับผลสําเร็จตามเปาหมายทุกระดับ ต้ังแตเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 
โดยสํานักงบประมาณมีบทบาทในการถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ เปนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ประจําป และแปลงมาเปนยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ถายทอดมาเปนเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวง และเปาหมายใหบริการหนวยงาน โดยมีผูรับผิดชอบแตละระดับอยางชัดเจน 

2) หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการที่ด ี
  มุงเนนระบบที่มีหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบในแตละระดับอยางชัดเจน และมีระบบติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน
ที่โปรงใส ตรวจสอบได 

3) การมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
  กระทรวงและหนวยงานมีความรับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรใน
การใหบริการที่เช่ือมโยงและสอดคลองในแตละระดับเพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 
และสงเสริมใหมีการตัดสินใจ และบริหารงบประมาณไดมากขึ้น เพ่ือใหสามารถผลสัมฤทธ์ิไดอยางเปนรูปธรรม 

4) การเพิ่มขอบเขตความครอบคลมุของงบประมาณ 
  มีการนําเงินนอกงบประมาณมารวมพิจารณากับงบประมาณรายจายประจําป เพื่อทําให
การจัดสรรงบประมาณและแผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความครอบคลุม เหมาะสม สามารถใชประโยชน
ในการวางแผนทางการเงิน เพ่ือใหจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่อยูอยางจํากัดไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5)  การประมาณการงบประมาณรายจายลวงหน าระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework: MTEF) 
  การประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางดําเนินการทั้งในแบบ Top-
Down และ Button-Up โดยการประมาณการแบบ Top-Down เปนการจะเปนการประมาณการรายจายจาก
ระดับนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากสมมติฐานทางการเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของรัฐบาล มีการนําปจจัยที่
สามารถควบคุมได เชน พันธะทางดานการงบประมาณ กับปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม เชน นโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลที่จะตองมีการติดตามผลการดําเนินงาน สวนการประมาณการแบบ Bottom Up จะเปน
การประมาณการรายจายจากระดับหนวยงานภายใตสมมติฐานวาจะไมมีนโยบายใหมสําหรับแผนงานตาง ๆ ใน
ระยะเวลา ๑ - ๓ ป 

6) การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
  มีระบบการติดตามประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในภาพรวม  เพ่ือให
งบประมาณรายจายประจําปเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายใน
แตละระดับและกรอบเวลาที่กําหนด ผานการรายงานแผน/ผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณ 
รวมทั้งการใชเครื่องมือตาง ๆ มาประเมินผลการดําเนินงาน เชน การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
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จากการใชจายงบประมาณ (Performance assessment rating tool : PART) การวิเคราะหความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล การรายงานผลในระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 
(BB EvMis) การรายงานผลสัมฤทธ์ิ เปนตน 
  การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
  (1) ระดับกิจกรรม  
  (2) ระดับผลผลิต  
  (3) ระดับเปาหมายการใหบริการกรม  
  (4) ระดับเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวง  
         (5) ระดับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

โดยพิจารณาผลสําเร็จทั้ง 4 มิติ ไดแก ปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา ซึ่งมีประเด็นใน
การวิเคราะห ตามภาพที่ 2.6 ดังน้ี  
  (1) ความคุมคาทางการเงิน (Value for Money) วิเคราะหความคุมคาของการลงทุน/การใช
จายงบประมาณกับผลลัพธที่เกิดขึ้น  
  (2) ประสิทธิผล (Effectiveness) วิเคราะหผลผลิตวากอใหเกิดผลลัพธตรงตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
  (3) ความคุมคาในการใชทรัพยากร (Optimized Resources) วิเคราะหกระบวนการ
ดําเนินงาน วาไดใชวิธีการดําเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการดําเนินงาน กอใหเกิดผลผลิต
ที่มีความคุมคา 
  (4) ตนทุนผลผลิต (Output Costing) วิเคราะหตนทุนผลผลิต เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การใชจายงบประมาณวามีตนทุนในการผลิตผลผลิตที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 
  (5) ตนทุนกิจกรรม (Activity Costing) วิเคราะหตนทุนกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบคาใชจายวา
กิจกรรมที่สําคัญตางๆ ไดมีการจัดสรรคาใชจายอยางเหมาะสม 

 
ภาพที่ 2.6 ผงัความเชื่อมโยงประเด็นในการตดิตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
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2.5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ โดยมี  
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 
   การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งน้ี กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวยยุทธศาสตรชาติ 
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐ
ตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ
และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็วไม
เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน จึงตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวาสามารถดําเนินการสอคลองและบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติหรือไม การใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพหรือไม เพ่ือกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน 
  
2.6 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ดวยพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมี
การกําหนดหมวด 7 การประเมินผลและการรายงานผล (น. 13 – 15) โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 การประเมินผล ประกอบดวย 3 มาตรา ไดแก 
 มาตรา ๔๖ ใหผูอํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การวัดผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชนที่จะไดรับจากการใชจายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานใหประกอบดวย การติดตามและประเมินผลกอนการจัดสรรงบประมาณ ระหวางการใชจาย
งบประมาณ และภายหลังจากการใชจายงบประมาณ    

 มาตรา ๔๗ ใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายในหนวยรับงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ผูอํานวยการกําหนด และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปดเผยตอสาธารณชนดวย 

 มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใชจายงบประมาณรายจายของหนวยรับ
งบประมาณใดไมไดตามเปาหมายหรือตัวช้ีวัดที่กําหนด ใหผูอํานวยการจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข
เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามกฎหมาย เพ่ือทราบ 
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  ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรค
หน่ึงใหผูอํานวยการรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควร 

สวนที่ 2 การรายงานผล  ประกอบดวย 3 มาตรา ไดแก 
 มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจายเงินงบประมาณ

ประจําปที่สิ้นสุดน้ันและเงินทุนสํารองจายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน 
 มาตรา ๕๐ ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายใน

ปงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
เพ่ือผูอํานวยการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายและผลการปฏิบัติงานของหนวยรับ
งบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 มาตรา ๕๑ ใหผูอํานวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจายงบกลางระหวางรายการที่
กําหนดไวในงบประมาณรายจายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการและงบประมาณรายจาย
บุคลากรระหวางหนวยรับงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานตอรัฐสภาภายในสามสิบวันนับต้ังแต
วันสิ้นปงบประมาณน้ัน 
 
2.7 ระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

 สํานักงบประมาณอาศัยอํานาจตามมาตรา 46 และ มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงกําหนดระบบการติดตามและ
ประเมินผล พรอมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณ1และหนวยงานที่เปน
เจาภาพหลักของแผนบูรณาการ2 ใชเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 1) สํานักงบประมาณจัดวางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการวัดผลสัมฤทธ์ิหรือ
ประโยชนที่จะไดรับจากการใชจายงบประมาณ โดยระบบการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย การติดตาม
และประเมินผลกอนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหวางการใชจายงบประมาณ และ
การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใชจายงบประมาณ 
 2) หนวยรับงบประมาณ จะตองจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลฯ ภายในหนวยรับ
งบประมาณ และแผนงานบูรณาการ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามที่กําหนดไว และใหถือวาการประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปดเผยตอสาธารณชน 
 3) การติดตามและประเมินผลฯ ตองมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในมิติภารกิจของหนวยรับ
งบประมาณ มิติพ้ืนที่ และมิติแผนงานบูรณาการตามเง่ือนเวลาของปฏิทินการติดตามและประเมินผล 
 4) ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณของหนวยรับประมาณ โดยมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑและ
วิธีการติดตามและประเมินผล ควบคุม กํากับ และใหคําแนะนําเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล เสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล และปญหาอุปสรรคจากการใชจายงบประมาณ
ของหนวยรับงบประมาณและแผนบูรณาการ 
                                                            
1 หนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีขอรับหรือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย และใหหมายความรวมถึง
สภากาชาดไทยดวย ซ่ึงสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนหนวยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2 เนื่องจาก สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ไมไดเปนหนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักของแผนบูรณาการ จึงขอไมกลาวถึงในบทนี้ 
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 5) การติดตามและประเมินผลกอนการจัดสรรงบประมาณ ใหหนวยรับงบประมาณ ดําเนินการดังน้ี 
  (1) ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชนที่ไดรับจากการใชจายงบประมาณ
เปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน แนวทางการดําเนินการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ ในปที่ขอต้ังงบประมาณ ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตร
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
สําคัญและนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โดยคํานึงถึง
ศักยภาพในการใชจายงบประมาณ  
  (2) วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล 
วิเคราะหระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 
Tool: PART) วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ ความคุมคาและความพรอม
ของโครงการ 
  (3) จัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือแสดงวัตถุประสงค
และความพรอม ตามรูปแบบที่สํานักงบประมาณกําหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 6) การติดตามและประเมินผลระหวางการใชจายงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ ใหดําเนินการดังน้ี 
  (1) ใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสําคัญและนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โดยคํานึงถึงศักยภาพในการใชจายงบประมาณ โดยมี
เปาหมาย ตัวช้ีวัด รายการและวงเงินงบประมาณ และสงใหสํานักงบประมาณในระยะเวลาที่กําหนด 
  (2) ใหสํานักงบประมาณและหนวยรับงบประมาณ ดําเนินการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และนโยบาย
สําคัญอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ และความคุมคาจากการใชจายงบประมาณ 
  (3) ใหหนวยรับงบประมาณจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ 
ตามเปาหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดไว พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไจ เมื่อสิ้นระยะเวลาใน 
แตละไตรมาส และจัดสงสํานักงบประมาณภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส กรณีผลการปฏิบัติงานและผล
การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายหรือตัวช้ีวัดที่กําหนด สํานักงบประมาณจะจัดทําขอเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไขเพ่ือใหหนวยรับงบประมาณปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรี
เจาสังกัด เพ่ือทราบ 
  (4) ใหหนวยรับงบประมาณจัดสงรายงานอ่ืน ๆ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 7) การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใชจายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ ใหดําเนินการดังน้ี 
  (1) หนวยรับงบประมาณจัดทํารายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณรายจายที่เ ช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสําคัญ
และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป โดยมีคาเปาหมาย
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน จัดสงสํานักงบประมาณภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  (2) หนวยรับงบประมาณ จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชนที่ไดรับจากการใชจาย
งบประมาณ เพ่ือแสดงถึงความคุมคาจากการใชจายงบประมาณในปงบประมาณที่สิ้นสุด จัดสงสํานัก
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งบประมาณภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ เพ่ือสํานักงบประมาณจัดทํารายงานดังกลาวเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  (3) ใหหนวยรับงบประมาณจัดสงรายงานอ่ืน ๆ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

8) หนวยรับงบประมาณจัดสงรายงานการเงินประจําปพรอมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหสํานักงบประมาณ ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบ
จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพรผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย 
 9) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และ
การรายงานตามระบบการติดตามและประเมินผลน้ี ใหรวมถึงการติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนดวย ทั้งน้ี ใหกระทําผานระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด หรือวิธีการอ่ืนใดที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 
2.8 แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ป พ.ศ. 2560 – 2564 
 ปส. เปนหนวยงานในการกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรของประเทศเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
สูงสุด ทั้งกับผูใช ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดลอม โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงาน 
และยุทธศาสตร พ.ศ. 2560 - 2564 ดังน้ี 
  วิสัยทัศน 
  เปนองคกรนําที่มีความพรอมดานการกํากับดูแลและการพัฒนาเครือขายดานนิวเคลียรและ
รังสีในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 
  พันธกิจ 
  1. กํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑดาน
ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษความปลอดภัย 
  2. เฝาระวังภัย เตรียมพรอม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยทางนิวเคลียรและรังสีเพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแล
ความปลอดภัย 
  4. เสริมสรางเครือขาย พันธกรณี และความตกลงระหวางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
  5. เผยแพรความรูและสรางการมีสวนรวมดานความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียร
และรังสีใหแกประชาชน 
  ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 
  1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
3. กํากับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งพิทักษ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและมาตรฐานดานการกํากับดูแล

ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี และพิทักษความปลอดภัยทางนิวเคลียร 
6. ประสานและดําเนินการความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และ

ดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีและความตกลงระหวางประเทศ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของสํานักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  ยุทธศาสตร ปส. พ.ศ. 2560 - 2564 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความพรอมดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากการใชพลังงาน
นิวเคลียรและรังสี 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีนิวเคลียรทั้งภายในและ
ตางประเทศ 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมถายทอดความรูและสรางความตระหนักดานการกํากับดูแล
ความปลอดภัยจากการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี 
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บทที่  3 
การดําเนินการตดิตามและประเมินผล 

ของสํานักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) ไดมีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใต
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอยาง
ตอเน่ือง โดยไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ และนํามาวิเคราะหสรุปผลเพ่ือ
จัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวง สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานอ่ืน
ที่มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ หรือยุทธศาสตรระดับตาง ๆ โดยไดมีการกําหนด
แนวทาง ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ หลักเกณฑที่เก่ียวของมาใช
และทบทวน แกไข ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีกรอบแนวความคิดในการวางแผน ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังน้ี 
 
3.1 การตดิตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุมติดตามและประเมินผล (กตป.) มีหนาที่ติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเปนรายเดือน รายไตรมาส และประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 3.1.1 การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รายเดือนและรายไตรมาส 

  1) ศึกษาแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยศึกษารายละเอียดดังน้ี 

(1) แผนการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต้ังแตวัตถุประสงค กิจกรรมการดําเนินงานภายใตโครงการ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ผลผลิตและตัวช้ีวัดของ
โครงการ ผูรับผิดชอบ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(2) แผนการใชจายงบประมาณทั้งงบพ้ืนฐานและงบโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 
(3) รายละเอียดตัวช้ีวัดรวมกระทรวง ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้ังแตคํานิยาม/คําอธิบาย สูตรการคํานวณ คาเปาหมายรวม คาเปาหมายรายเดือน 
หนวยงานรับผิดชอบ 

(3) รายละเอียดตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
ต้ังแตคํานิยาม/คําอธิบาย สูตรการคํานวณ คาเปาหมายรวม คาเปาหมายรายเดือน หนวยงานรับผิดชอบ 
  2) กําหนดแนวทางติดตามและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังน้ี  
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   2.1) ผูรับผิดชอบรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน พรอมรายละเอียด
ประกอบ ลงในแบบฟอรมที่กําหนดผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และใหผูอํานวยการกองลงนามใน
แบบฟอรมรายงานผลมายังกลุมติดตามและประเมินผลเปนประจําทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
ตอมามีการปรับกําหนดการรายงานผลเปนภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป โดยรายงานผลดังน้ี 

(1) รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรวมกระทรวงและตัวช้ีวัดตาม
เอกสารงบประมาณ และตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  

(2) รายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ และ
การจัดซื้อจัดจางงบลงทุน 

2.2) กลุมบริหารงานคลัง (กบค.) จัดสงขอมูลสรุปผลการเบิกจายงบประมาณจาก
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management 
Information System: GFMIS) มายังกลุมติดตามและประเมินผลเปนประจําทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

2.3) กลุมติดตามและประเมินผลรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน สรุปผล วิเคราะห
ปญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแกไข และจัดทํารายงานนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือทราบ
และสั่งการใหหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
  3) จัดทําแบบฟอรม/ระบบรายงานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตามที่
กําหนด (เอกสารภาคผนวก ก - 1) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดมีการปรับเปลี่ยน/แกไข ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการรายงานผลความกาวหนาโครงการ ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

การปรบัเปลี่ยน/แกไข 

กิจกรรม กิจกรรม จากเดิมรายงานผลเฉพาะกิจกรรมที่ดําเนินการในเดือนน้ัน 
ปรับเปลี่ยนเปนกําหนดใหมีกิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

ผลการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงาน  
(ตามแผน/ 
ปฏิบัติจริง) 

1. จากเดิมรายงานผลเฉพาะการดําเนินงานในเดือนน้ัน 
ปรับเปลี่ยนเปนกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเทียบ
กับแผนปฏิบัติราชการฯ 

ผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม 1. จากเดิมใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลผลิต/ผลลัพธ/
ประโยชนที่ไดรับภายหลังการดําเนินกิจกรรม เปนใหผูรับผิดชอบ
โครงการกําหนดตัวช้ีวัดกิจกรรม เปาหมาย/ผล ต้ังแตตน
ปงบประมาณ  
2. เปลีย่นจากการรายงานผลผลิต/ผลลัพธ/ประโยชนที่ไดรับของ
การดําเนินงานทุกเดือน เปนการรายงานผลตามตัวช้ีวัดของ
กิจกรรม เปาหมาย ผลลัพธ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของ
กิจกรรมน้ัน ๆ 

ผลลัพธ เปาหมาย/ผล 
ประโยชนที่ไดรับ - 

งบที่ใชในกิจกรรม ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณ 
(ตามแผน/เบิกจาย) 

มุงเนนการรายงานผลที่เทียบกับแผนปฏิบัติราชการฯ 
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ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

การปรบัเปลี่ยน/แกไข 

ปญหาและอุปสรรค ปญหาและอุปสรรค 
/การ ดํ า เ นินการ
แกไข 

ใหระบุแนวทางการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม 

- นํ้าหนัก (รอยละ) ใหผูรับผิดชอบโครงการกําหนดนํ้าหนักระดับความสําคัญของ
กิจกรรม โดยเมื่อรวมคานํ้าหนักทุกกิจกรรมของโครงการ ตองมี
คาเทากับ รอยละ 100 

- ผลความกาวหนา
ของการดําเนินงาน
ของโครงการ คิด
เปนรอยละ (สะสม) 

ใหระบุสถานะความกาวหนาของทั้งโครงการ เมื่อเทียบกับแผนที่
กําหนดไว เปนรอยละแบบสะสม 

- ลงช่ือ ผูรับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
ผูอํานวยการสํานัก 

ใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูอํานวยการสํานักลงช่ือกอนจัดสง
เอกสาร 

 
  4) จัดทําแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนการายงานตามแบบฟอรม
รายละเอียดตัวชี้วัด (เอกสารภาคผนวก ก - 2) สําหรับรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมเปนการจัดสงเอกสาร
แนบ โดยไมมีแบบฟอรม 
  5) แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามแบบฟอรม
รายงานที่กําหนดเปนรายเดือนผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
  6) ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตัวช้ีวัด และ
ผลการเบิกจาย งบประมาณ 
  7) ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลหากขอมูลไมครบถวน/ถูกตอง แจงผูรับผิดชอบ
ปรับแกไขขอมูลสงใหกลุมติดตามและประเมินผล 
  8) วิเคราะหและประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหา/อุปสรรค 

9) จัดทํารายงานสรุปความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ เปนประจําทุกเดือน
เสนอผูบริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

10) แจงผูรับผิดชอบโครงการ/ตัวช้ีวัดดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร 
11) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร 
12) การติดตามและประเมินรายไตรมาส จะมีการจัดประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใช

จายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และติดตามเรงรัด
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
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3.1.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ภายหลังการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดแลว เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร1 ไดรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด และนําผล
มาวิเคราะหประเมินผล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินผลจะเนนในสวนการประเมินผลของ
โครงการ เพ่ือใชเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพิจารณาตัดสินโครงการ หรือการปรับปรุงโครงการใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  
1) กรอบแนวคิดของการประเมินผล  

  ประเมินผลโครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560) โดยประเด็นหลักที่ศึกษาคือ การบรรลุของผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค ผลกระทบ
ของโครงการ และแนวโนมของการกําหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของโครงการ โดยใชกรอบแนวคิด
และวิธีการประเมินเชิงระบบ หรือ CIPP Model  (CIPP: Context, Input, Process and Product) ของ 
Daniel L. Stufflebeam ที่มุงเนนประเมินผล 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และ
ดานผลผลิตของโครงการ คือ  

(1 ) การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context evaluation: C) คือ 
การประเมินที่เปนระบบและการวิเคราะหในภาพกวาง (Macro analytic) วัตถุประสงคในการประเมินสวนน้ี
เพ่ือประเมินความสอดคลองสภาวะแวดลอมหรือบริบทของประเทศไทยในแงนโยบายระดับชาติและของ
หนวยงานกับหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ ลักษณะการประเมินแบบน้ีจะชวยใหอธิบายถึงการตอบสนอง
ความตองการของประเทศและของผูรับบริการ 

(2) การประเมินองคประกอบที่เปนปจจัยนําเขา (Input evaluation: I) การประเมิน
สวนน้ีมีวัตถุประสงคการประเมินเฉพาะการวิเคราะหในระดับแคบ (Micro analytic) การประเมินเพ่ือใหขอมูล
รายละเอียดสําหรับพิจารณาวาจะใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินการ 
เพ่ือใชในการเลือกปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ในการวางแผนและการออกแบบการใชในโครงการตอไป 

(3) การประเมินองคประกอบที่เปนกระบวนการ (Process evaluation: P) 
การประเมินขั้นตอนน้ีจะทําใหทราบผลการใชโครงการเปนระยะ ๆ สําหรับการตัดสินใจวาจะดําเนินการดวยวิธีใด 
สวนที่บกพรองจะมีวิธีการแกไขอยางไร จุดมุงหมายการประเมินโครงการในระยะน้ีคือ เพ่ือตรวจสอบ
ขอบกพรองขณะดําเนินการ เพ่ือเสนอขอมูลสําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินการ และเพ่ือเปนการบันทึก
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ดําเนินการ 

(4)  การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) เปนการประเมินองคประกอบ
ที่เปนผลผลิตและผลกระทบของการดําเนินการวาเกิดผลตามวัตถุประสงคหรือไม และยังเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงหรือยกเลิกองคกร 

  2) วิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 
ในการประเมินผลโครงการในครั้งน้ี ใชขอมูลซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
1) การประเมินผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณจากการรายงานผล

ประจําเดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) 
2) การประเมินจากแบบสอบถามหัวหนาโครงการและการสัมภาษณผูบริหาร 

                                                            
1 ตามคําสั่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ี 89/2560 เรื่อง จัดต้ังหนวยงานภายใน และ 91/2560 เรื่อง ใหขาราชการไป
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีผลใหภารกิจหนาท่ีของกลุมติดตามและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
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3) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลสําเร็จของโครงการ และให
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดแลกเปลี่ยนใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน ระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560  ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขั้นตอน 
7 – 18  

ส.ค. 
21 - 31 

ส.ค. 
๑ – 22  

ก.ย. 
25 – 29  

ก.ย. 
2 – 9  
ต.ค. 

10  
ต.ค. 

11 ต.ค. - 
30 พ.ย. 

1. พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผล        

2. ศึกษาขอมูลโครงการจากเอกสารรายงาน
ผลประจําเดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 
2560) 

  

  

   

3. เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับหัวหนา
โครงการ 

  
  

   

4. เก็บขอมูลโดยใชวิธกีารสัมภาษณ
ผูบริหารระดับกอง 

  
  

   

5. วิเคราะหขอมูลและประเมินผลจาก
รายงานผลการดําเนินงานและจาก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

  

  

   

6. นําเสนอผลการประเมินในประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนนิงาน
โครงการและตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

  

  

   

7. จัดทํารายงานผลเสนอผูบริหาร        

   
3) หลักเกณฑการประเมิน 

   การประเมินผลโครงการในครั้งน้ี มีการใชคะแนนตัดสินจากการตอบแบบสอบถาม
เปนลักษณะการคิดคะแนนโดยใชสถิติในระดับการวัด Ordinal Scale โดยมีเกณฑการใหคะแนนและการตัดสิน 
ตามเอกสารภาคผนวก ก - 3 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.3 หลักเกณฑการประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเดน็การประเมิน เกณฑการตดัสิน 

1. การประเมินสภาวะแวดลอม
หรือบริบท (Context 
evaluation) 

ความสอดคลองกับนโยบายดานตาง ๆ และการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ 

2. ปจจัยนําเขา (INPUT) 
   2.1 บุคลากร - จํานวน 
                    - คุณลักษณะ 

 
เพียงพอ 
มีความรู ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอโครงการ 

   2.2 งบประมาณ เพียงพอตอการดําเนินการและสะดวกตอการเบิกจาย 
   2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอและสามารถใชงานได 
3. กระบวนการดําเนินงาน  
(PROCESS) 

เปนไปตามแผนงาน มีระบบการกํากับติดตาม 
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ประเดน็การประเมิน เกณฑการตดัสิน 

4. ผลผลิต (PRODUCT) บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  
ผลการประเมนิในภาพรวมของ 
แตละโครงการ 

ระดับดีเยี่ยม - ผลการประเมนิผานเกณฑครบทั้ง 4 ประเด็น  
ระดับดี        - ผลการประเมนิผานเกณฑ 3 ประเด็น 
ระดับพอใช   - ผลการประเมนิผานเกณฑ 2 ประเด็น 
ระดับตองปรับปรุง  - ผลการประเมินผานเกณฑนอยกวา 2 ประเด็น 
 ทั้งน้ี การตัดสินผานสําหรับปจจัยนําเขาจะตองผานเกณฑการ
ตัดสินครบทั้ง 6 คําถาม 

 
   สําหรับการสัมภาษณผูบริหารและขอเสนอแนะของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะไมมีการนํามาใหคะแนนตัดสิน แตจะนําผลมาใชประกอบการวิเคราะหผล
การประเมินและขอเสนอแนะ 
 
  4) ผลการประเมิน  
   (1) ผลเบิกจายงบประมาณโครงการ (งบดําเนินงาน) ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 
รวมทั้งสิ้น 20,078,331 บาท คิดเปนรอยละ 80.79 โดยมีผลดังน้ี 
   - โครงการที่มีการเบิกจายผานเกณฑรอยละ 80     จํานวน   9 โครงการ  
   - โครงการที่มีผลการเบิกจายตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80  จํานวน 11 โครงการ 
   (2) ผลการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี 

- โครงการที่มีผลการดําเนินการผานเกณฑรอยละ 80    จํานวน 14 โครงการ 
   - โครงการที่มีผลการดําเนินการตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80 จํานวน   6 โครงการ 

(3) ผลจากการประเมิน ทุกโครงการมีผลการตัดสินอยูในระดับ ดี เพราะไมผาน
เกณฑในดานปจจัยนําเขา 

 
  5) ผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ ไดดังน้ี 
   (1) บริบท (Context)  
   หลักการและวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับบริบทและนโยบายใน
ภาพรวมของประเทศ จึงควรมีการพิจารณาความสําคัญของโครงการและกิจกรรมภายใตโครงการใหสอดคลอง
กับภารกิจและความตองการของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายระยะสั้น กลาง ยาวของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และเมื่อพิจารณาลักษณะของโครงการ หลายโครงการมีลักษณะเปนงานประจํา (Routine) 
มากกวางานโครงการ (Project) จึงควรจัดทําโครงการที่มีขนาดใหญที่มีการบูรณาการกัน และควรมีการ
ทบทวนวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานของโครงการตอเน่ือง เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 
   (2) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   โครงการสวนใหญไมสามารถระบุผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยาง
เฉพาะเจาะจง  ทําใหการกําหนดขอบเขตอาจไมครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และกลุมเปาหมาย และผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  ไมเห็นถึงความสําคัญของโครงการ จึงควรมีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่และกลุมเปาหมายของโครงการมีความชัดเจนและคํานึงถึง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลสัมฤทธ์ิความคุมคาจากการดําเนินโครงการ และควรมีการสรางความรูความเขาใจ
ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะ ๆ ตามสถานการณเพ่ือสรางความตระหนักตลอดจนการเห็น
ความสําคัญในการใหความรวมมือและการบูรณาการงานรวมกัน 
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   (3) บุคลากร 
   ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ของแตละหนวยงาน จึงอยูในชวงการโอนถายงาน ทําใหการกําหนดบทบาทหนาที่ (Job Description) และ
สัดสวนเวลาการดําเนินโครงการของผูรวมโครงการไมชัดเจน จึงควรกําหนดใหมีความชัดเจน เพื่อใหมี
การบริหารงานบุคคลทั้งงานประจําและงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรางสมดุลระหวางบุคลากร 
ภาระหนาที่งาน และเปาหมายที่ตองการ พรอมทั้งการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหกับผูรับผิดชอบ
โครงการที่เปนมาตรฐานขององคกร และควรพัฒนาใหความรูทั้งพ้ืนฐานและเฉพาะดานใหกับบุคลากร เพ่ือให
สามารถสลับหมุนเวียนงานและสรางความชํานาญเฉพาะดานจนสามารถถายทอดไปยังผูอ่ืนตอไปได 
   (4) งบประมาณ 
   โครงการที่มีผลเบิกจายตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80 มีสาเหตุมาจากหลักเกณฑและ
อัตรากําหนดแตกตางกันระหวางการต้ังงบประมาณและการดําเนินงานจริง รวมทั้งการวางแผนต้ังงบประมาณ
โดยไมไดคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินงานและการใชจาย จึงควรมีการสํารวจขอมูลและขอบเขต
การดําเนินงาน การกําหนดความสําคัญที่ชัดเจน และควรมีการกําหนดนโยบายและตรวจสอบอัตราการเบิกจาย
ตามระเบียบที่กําหนดต้ังแตตนปงบประมาณ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ และมีการเรงรัดการใชจายใหเปนไปตามแผน 
   (5) สิ่งอํานวยความสะดวก 
   สํานักงานปรมาณู เ พ่ือสันติเปนหนวยงานที่ตองมีการใชครุ ภัณฑ เครื่องมือ
วิทยาศาสตรจํานวนมาก จึงมีการซอมแซมเครื่องมือที่ชํารุดและซอมบํารุงเครื่องมือที่มีการใชงานมายาวนานอยู
เปนประจํา ซึ่งมักมีราคาการซอมแซมสูง เพราะเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สั่งซื้อมาจากตางประเทศ ทําให
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนหรือไมคุมคากับการซอม รวมทั้งดวยเทคโนโลยีวิทยาการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
และหลากหลายมากขึ้น จึงควรมีการสํารวจจํานวนเพ่ือจัดทําฐานขอมูล และจัดทําแผนการซอมบํารุง รวมทั้ง
แผนการจัดหาเพ่ือทดแทนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพ หรือลาสมัย  เพ่ือใหมีการวางแผนงบประมาณระยะยาว 
   (6) กระบวนการ การสื่อสาร และการติดตาม 
   โครงการสวนใหญมีการสรางความเขาใจและการประชุมกอนการปฏิบัติงานภายใน
โครงการ โดยมีการติดตามความกาวหนาผานรายงานประจําเดือนของกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร และ
ใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีควรมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ดําเนินงานที่ชัดเจนตามความเรงดวนของเรื่อง รวมทั้งมีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะระหวางผูรับผิดชอบโครงการและผูบริหาร พรอมทั้งประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนรองรับเมื่อเกิด
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามแผน และปรับแผนการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
   (7) ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 
   โครงการสวนใหญมีผลผลิตที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ แตบาง
โครงการตัวช้ีวัดขาดความชัดเจน และไมระบุแหลงที่ตรวจสอบความสําเร็จ ทําใหไมสามารถใชเปนหลักฐาน
ความสําเร็จได   จึงควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถสะทอนผลผลิตไดอยางชัดเจนและเมื่อโครงการที่มีการ
ดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้น ควรทํารายงานผล (Final Report) และขอเสนอแนะเสนอตอผูบริหาร และเมื่อ
โครงการสําเร็จไประยะหน่ึง ควรมีการติดตามผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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 3.1.3. สรุปปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  จากการติดตามผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ สามารถสรุปปญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแกไขได ดังน้ี 
  (1) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
ตารางที่ 3.4 ปญหา – อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. กรณีที่หนวยงานมีการปรับแผนการดําเนินงาน 
หรื อปรั บลด เป าหม ายก า ร ดํ า เ นิ น ง าน  โ อน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปนตน หนวยงานจะไม
แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 
ตลอดจน กรณีที่มีการปรับลดเปาหมาย แตไมมีการ
คืนงบประมาณ หรือมีการคืนงบประมาณ หรือโอน
งบประมาณเ พ่ือ ดํา เ นินการ อ่ืน  ๆ  แต ไม แจ ง
เปลี่ ยนแปลงเปาหมาย ทําใหการติดตามและ
ประเมินผลไมสามารถติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดปรับเปลี่ยนไปได 

- กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตองประสานกับ
ผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิด และหากมีการ
ปรับแผนการดําเนินงานควรสงให กลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรเปนผูรวบรวมและตรวจสอบเสนอ
ผูบริหารวาสามารถดําเนินการไดหรือไม และกระทบ
ตอตัวช้ีวัดของโครงการที่ไดกําหนดหรือไม  
- หนวยงานตองปรับขอมูลในแบบฟอรม กนผ....-4 
มาพรอมการขอปรับแผนทุกครั้ง 

2. ระบบรายงานผลการดําเนินงาน ขณะน้ีอยู
ระหวางใหบริษัทฯ ปรับแกรายละเอียดเพ่ือให
สามารถใชงานไดจริง โดยในสวนของระบบรายงาน
ผลตามโครงการ/กิจกรรม (s-curve) ที่กลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรเคยใชงาน ไดประสานกับบริษัท
ใหนํามารวมเปนระบบเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทแจงวา
ไมสามารถดําเนินการได  

เพ่ือใหการรายงานผลการดําเนินงานเปนไปใน
แนวทางเดียวกันและลดความซ้ําซอนของการบันทึก
ขอมูล ขอเสนอใหมีการรายงานผลผานระบบที่ได
ประสานงานกับบริษัทฯ ซึ่งจะเปนการรายงานผล
การดําเนินงานที่มีรูปแบบและรายละเอียดการกรอก
ขอมูลที่ผูรับผิดชอบโครงการมีการรายงานผลเปน
ประจําทุกเดือน 

3. หนวยงานไมรายงานผลรอยละความกาวหนาหรือ
รายงานไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน  

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตองทําความเขาใจ
ในการวางแผนการคํานวณรอยละความกาวหนา 
และหนวยงานควรยึดตามแผนการดําเนินงานในการ
รายงานผล และหากมีการปรับแผนตองแกไขแผน
รอยละความกาวหนาทุกครั้ง 

4. หนวยงานรายงานผลการเบิกจายตรงตามระบบ 
GFMIS ของฝายคลัง 

ผูรายงานตองรายงานผลเบิกจายจริงที่มีการเบิกจาย
กับฝายคลังแลว 

5. หนวยงานรายงานผลสถานะการดําเนินงานไม
ชัดเจน และไมสอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของ
กิจกรรม 

หนวยงานควรปรับรายงานผลใหถูกตอง และ
สอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของกิจกรรม 

6. บางโครงการที่เปนโครงการสําคัญ ตองรายงานผล
การดําเนินงานหลายระบบ เชน การรายงานผล
โครงการตาม Agenda-based, โครงการวิจัย ทําให
ผูรับผิดชอบโครงการเห็นวาเปนการรายงานซ้ําซอน 

เน่ืองจากระบบตาง ๆ มีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพ 
จึงขอความรวมมือใหผูรับผิดชอบโครงการรายงาน
ผลในระบบตาง ๆ โดยกลุมนโยบายและแผน
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ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
ยุทธศาสตรจะชวยประสานและตรวจสอบให
ครบถวน 

7. หนวยงานรายงานผลลาชา และรอใหมีหนังสือ
หรืออีเมลไปยังผูรับผิดชอบโครงการ 

เน่ืองจากผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานผลทุกสิ้น
เดือน จึงขอใหสงรายงานผลถึง กลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  โดย
ไม ต อ ง รอ บันทึ กจากกลุ มน โยบายและแผน
ยุทธศาสตร 

8 .  ข าดการตรวจสอบผลการ ดํ า เ นิน ง านว า 
ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานเปนไปตามจริง
หรือไม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรตองมีการหารือและตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ 

9. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในโครงการ 
ยังมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ไมชัดเจน 
ทําใหการติดตามผลและการสรุปผลยังไมสะทอน
ภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการกําหนดตัวช้ีวัด
และคาเปาหมายโครงการใหความชัดเจนในระหวาง
การเขียนโครงการฉบับสมบูรณภายหลังจาก
งบประมาณผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
แลว เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการและ กลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรมีความเขาใจไปในแนวทาง
เดียวกัน 

10. โครงการที่มีการบูรณาการงานหลายกอง/กลุม 
ซึ่งมีผูรับผิดชอบดําเนินงานในแตละกิจกรรม ขาดผู
ประสานงานหลัก/หัวหนาโครงการเพ่ือประสานงาน
ภายในโครงการเพ่ือดําเนินงานในภาพรวมโครงการ  

ควรมีการต้ังหัวหนาโครงการที่จะดําเนินการใน
ภาพรวมของโครงการที่ชัดเจน 

   
(2) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัด 
 

ตารางที่ 3.5 ปญหา – อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณและตัวชี้วัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. ปญหาการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มีความ
ซ้ําซอนกับตัวช้ีวัดทีก่ลุมพัฒนาระบบบริหาร จัดเก็บ  

การติดตามผลการดําเนินงาน 

2. ปญหาความไมชัดเจนในคํานิยามของตัวช้ีวัด ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงในคํานิยามและการจัดเก็บ
ตัวช้ีวัดใหแกผูที่ทําการรายงานผลการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัด เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน และรายงาน
ผลไดอยางถูกตอง 

3. ปญหาการต้ังตัวช้ีวัดจากผูที่ไมไดรายงานผลการ
ดําเนินงานตัวช้ีวัด 

เน่ืองจากผูรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดไมไดเขา
รวมประชุมจัดทําตัวช้ีวัดประจําปงบประมาณ ทําให
บางครั้งตัวช้ีวัดบางตัวเกิดปญหาและความไมเขาใจ
ในการจัดต้ังนิยามตัวน้ัน ๆ ควรใหแตละหนวยงาน
ประชุมหารือในตัวช้ีวัดของกลุมงานตัวเองใหชัดเจน
กอนนําเขามาจัดทําตัวช้ีวัดในระดับสํานักงาน 
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3.2 การตดิตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเปนรายเดือน รายไตรมาส และประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 3.2.1 การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รายเดือนและรายไตรมาส 

  การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด รายเดือนและรายไตรมาส 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการทบทวนและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ัน การติดตามและ
ประเมินผลจึงคลายคลึงกับการติดตามและประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงาน ดังน้ี 
  1) กําหนดแนวทางติดตามและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดังน้ี  
   1.1) ผูรับผิดชอบรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน พรอมรายละเอียด
ประกอบ ลงในแบบฟอรมที่กําหนดผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและใหผูอํานวยการกองลงนามใน
แบบฟอรมรายงานผลมายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรเปนประจําทุกสิ้นเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ตอมามีการปรับกําหนดการรายงานผลเปนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป และปรับกําหนดการเปนวันกอนวันสิ้นเดือน 

1.2) กลุมบริหารงานคลัง จัดสงขอมูลสรุปผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบการ
บริหารงานการเ งินการคลั งภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government Fiscal Management 
Information System: GFMIS) ณ วันสิ้นเดือน มายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

1.3) กลุมบริหารงานพัสดุ (กพด.) จัดสงขอมูลสถานะรายการครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง ณ วันสิ้นเดือน มายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

1.4) กลุมติดตามและประเมินผลรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน สรุปผล วิเคราะห
ปญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแกไข และจัดทํารายงานนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือทราบ
และสั่งการใหหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  2) จัดทําแบบฟอรม/ระบบรายงานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามที่กําหนด 
(เอกสารภาคผนวก ข - 1) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยไดมีการปรับเปลี่ยน/แกไข ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.6 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการรายงานผลความกาวหนาโครงการ ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

การปรบัเปลี่ยน/แกไข 

กิจกรรม กิจกรรม - 
สถานะการดําเนินงาน  (ตาม
แผน/ 
ปฏิบัติจริง) 

สถานะการดําเนินงาน  (ตาม
แผน/ 
ปฏิบัติจริง) 

เพ่ิมการรายงานรอยละความสําเร็จของกิจกรรม 
(สะสม) 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

การปรบัเปลี่ยน/แกไข 

นํ้าหนัก (รอยละ) นํ้าหนัก (รอยละ) ระบุคา นํ้าหนักทุกกิจกรรมของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม ระบุตัวช้ีวัดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
เปาหมาย/ผล ผลลัพธของกิจกรรม ระบุเปาหมายของกิจกรรมหรือผลลัพธที่ไดรับจาก

การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ตามแผน/เบิกจาย) 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ตามแผน/เบิกจาย) 

- 

ปญหาและอุปสรรค 
/การดําเนินการแกไข 

ปญหาและอุปสรรค 
/การดําเนินการแกไข 

- 

ผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานของโครงการ 
คิดเปนรอยละ (สะสม) 

ผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานของโครงการ 
คิดเปนรอยละ (สะสม) 

- 

ลงช่ือ ผูรับผิดชอบ
โครงการ และผูอํานวยการ
แตละกอง/สํานัก 

ลงช่ือ ผูรับผิดชอบ
โครงการ และผูอํานวยการ
แตละกอง/สํานัก 

- 

 
  3) มีการพัฒนาและทดลองใชระบบดิจิทัล (ระบบติดตามและประเมินผล) มาใชในการติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดรายเดือน    
 

3.2.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ภายหลังการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดแลว 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ไดรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด และ
นําผลมาวิเคราะหประเมินผล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการใหความสําคัญในการติดตามและ
ประเมินผลทั้งในสวนการดําเนินงานโครงการและการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

 1) กรอบแนวคิดของการประเมินผล  
   มุ งเนนการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร และประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน (Output) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย (Goal) โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดในแตละกิจกรรม สําหรับผลลัพธ (Outcome) 
และ ผลกระทบ (Impact) จะสามารถวัดไดเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแลว โดยอาจจะใชเวลาระยะหน่ึงจึงจะเห็นผล 
คณะผูจัดทําจึงยังไมนํามาประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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  2) วิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 

ในการประเมินผลโครงการในครั้งน้ี ใชขอมูลซึ่งประกอบดวย 2 สวน ไดแก 
(1) การประเมินผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณจากการรายงาน

ผลประจําเดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดจัดทําแบบ
ประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และประสิทธิผลการดําเนินงาน (เอกสารภาคผนวก ข - 2 ) และ
ประมวล วิเคราะหเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Goal) โดยพิจารณา
จากผลการเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดในแตละกิจกรรม และใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป หรือโครงการอ่ืนในอนาคต 

(2) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลสําเร็จของโครงการ และให
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดแลกเปลี่ยนใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
  3) ผลการประเมิน 
   (1) ผลเบิกจายงบประมาณโครงการ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 
41,957,662 บาท คิดเปนรอยละ 65.81  โดยมีผลดังน้ี 
   - โครงการที่มีการเบิกจายผานเกณฑรอยละ 96     จํานวน   7 โครงการ  
   - โครงการที่มีผลการเบิกจายตํ่ากวาเกณฑรอยละ 96  จํานวน 15 โครงการ 
   (2) ผลการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี 

- โครงการที่มีผลการดําเนินการผานเกณฑรอยละ 100    จํานวน 10 โครงการ 
   - โครงการที่มีผลการดําเนินการตํ่ากวาเกณฑรอยละ 100 จํานวน 12 โครงการ 
   (3) โครงการสวนใหญมีผลการใชจายงบประมาณ เบิกจายตํ่ากวาตามแผนมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพฯ เน่ืองจากมีการปรับลดคาใชจายในการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และมีรายการครุภัณฑบางรายการที่อยูระหวางการสงมอบและเบิกจาย และโครงการสวน
ใหญมีการดําเนินงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน และในจํานวนโครงการที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวา
แผนปฏิบัติงาน มีโครงการที่มีผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ 90 - 99 ของแผนปฏิบัติงาน จํานวน 7 
โครงการ และมีโครงการที่มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 90 จํานวน 5 โครงการ 
 
   (4) ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.7 ผลการดําเนินการตามตวัชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด รวม สูงกวาแผน เปนไปตาม
แผน 

ตํ่ากวาแผน 

รวมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 5 - 1 
ตามเอกสารงบประมาณ 39 25 6 8 
ตามยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 15 10 3 2 
รวม 60 40 9 11 
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  4) ผลการวิเคราะห 
   จากการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน
โครงการ และการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถนํามาวิเคราะหผลไดดังน้ี 
   (1) ประสิทธิภาพ 
   จากขอมูลผลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาเกณฑตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 ตองมีผลการเบิกจาย รอยละ 96 
จึงเห็นวา โครงการสวนใหญยังมีประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณไมเพียงพอ โดยมีรายละเอียดสาเหตุสําคัญ ดังน้ี 
    (1.1) มีการดําเนินการลาชากวาแผนที่กําหนดไว สงผลใหมีการเบิกจายลาชา 
    (1.2) รายจายประจํา มีเงินคงเหลือ คิดเปนรอยละ 16 ของงบประมาณ
รายจายประจําของโครงการ โดยมีสาเหตุมาจากการยุบรวมหรือยกเลิกจัดกิจกรรม การประหยัดคาใชจายใน
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดคาใชจายของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากแหลงเงินงบประมาณอ่ืน  
    (1.3) รายจายลงทุน มีเงินคงเหลือ คิดเปนรอยละ 5.24 งบประมาณ
รายจายลงทุนของโครงการ ถึงแมวาการจัดซื้อจัดจางในราคาที่ถูกกวางบประมาณที่ไดรับจะเปนผลดีตอ
สวนราชการ แตสะทอนใหเห็นวา หนวยงานอาจยังไมไดสํารวจราคาที่แทจริงในการตั้งของบประมาณได
อยางเพียงพอ ซึ่งเปนเหตุผลหน่ึงที่อาจถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป 
   (2) ประสิทธิผล 
   จากขอมูลผลการดําเนินงานโครงการประจําป พ.ศ. 2561 พบวา  
    (2.1) โครงการสวนใหญสามารถดําเนินการไดเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 
ถึงแมบางกิจกรรมจะลาชากวาแผนปฏิบัติราชการ แตก็สามารถเรงรัดดําเนินการตามแผนได 
    (2.2) ผลสัมฤทธ์ิของโครงการยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ไดอยางชัดเจน เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิสวนใหญอยูระดับผลผลิต 
    (2.3) การกําหนดตัวช้ีวัดของผลผลิตสวนใหญเปนเชิงปริมาณ ซึ่งไมสามารถ
สะทอนความสําเร็จในเชิงการใชประโยชนจากกิจกรรมได เชน ตัวช้ีวัดการนับจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือ 
การนับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
    (2.4) การกําหนดกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะที่กวางเกินไป ทําใหไมสามารถ
เขาใจวัตถุประสงคหรือวิธีการดําเนินการได หรือมีลักษณะที่แคบเกินไป ทําใหขาดความยืดหยุนในการดําเนินงาน 
รวมทั้งการกําหนดกิจกรรมที่เปนลักษณะขั้นตอนการดําเนินงาน ทําใหการวัดผลผลิตของกิจกรรมไมสะทอนถึง
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของ   
    (2.5) บางกิจกรรมไมมีกําหนดการดําเนินงานที่ชัดเจน หรือมีความเสี่ยงที่
จะไมสามารถดําเนินการไดสูงผูรับผิดชอบโครงการควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานสํารอง เพ่ือเปนทางเลือกใน
การตัดสินใจไมใหกระทบตอผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซึ่งจะไมทําใหการดําเนินการและการใชจายงบประมาณมี
ความลาชา หรือตองเรงดําเนินการในไตรมาสที่ 4 
   (2.6) บางกิจกรรมมีการดําเนินการและการใชจายงบประมาณไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ  
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5) ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการดําเนินการ สามารถจัดทําขอเสนอแนะใน 3 มิติ ไดดังน้ี 
 

   (1) ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
    (1.1) ควรมีการกําหนดเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัทธ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจนใน
การดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด เพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิระดับกอง/กลุม สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการภายใต
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
    (1.2) ควรมีการกําหนดคํานิยามของตัวช้ีวัดรวมกัน ระหวางกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร ผูอํานวยการกอง และผูรับผิดชอบของโครงการใหสามารถดําเนินการได สอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน โดยตองมีการแจงใหบุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ 
    (1.3)  ผูบริหารควรใหความสําคัญในการเรงรัด ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงานของผูรับผิดชอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
นําไปสูการบรรลุเปาหมายหลักของหนวยงาน 
 

(2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน 
    (2.1) ควรมีการเขียนขอเสนอโครงการ (Concept Note) ที่ชัดเจน มีการระบุ
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบตอประเทศ (Impact) ซึ่งโครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ ควรมีการทํารายงานสรุปผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 
    (2.2) ควรมีการทําความเขาใจนโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบที่เก่ียวของ 
เพื่อประกอบการวางแผนการดําเนินการและการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม และควรปรึกษากับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบถูกตองตามกระบวนการ 
    (2.3) ควรมีการสํารวจราคาที่แทจริงของครุ ภัณฑ เ พ่ือใหมีการขอ
งบประมาณที่สอดคลองกับการใชจายงบประมาณที่แทจริง 
    (2.4) ควรมีการปรับปรุงการกําหนดตัวช้ีวัด ใหมีลักษณะเปนตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ หรือวัดความสําเร็จในการใชประโยชนจากกิจกรรม และมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
เปน milestone กระจายในแตละเดือน หรือรายไตรมาส รวมทั้งตัวช้ีวัดที่มีลักษณะเปนการวัดรอยละ
ความสําเร็จตามแผน ควรมีการกําหนดใหชัดเจนวา แผนการดําเนินงานเปนอยางไร เพื่อใหสามารถใชใน
การติดตามผลได 
    (2.5) ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาแผนจํานวนมาก ควรกําหนดทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน มีการทดสอบกอนและหลังการเขารับการอบรม และการกําหนดตัวช้ีวัดเรื่อง
จํานวนคนผูเขารวมกิจกรรมเปนการใหความสําคัญตอบโจทยเรื่องของการสรางความตระหนัก การสราง
จิตสํานึก และการลงทุนนอยแตไดผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก 
    (2.6) ควรมีการทบทวนการกําหนดกิจกรรมของโครงการใหสะทอน
ผลสัมฤทธ์ิที่ตองการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
    (2.7) ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการ และจัดทําแผนสํารอง
ในการดําเนินงานตามความเสี่ยงที่คาดการณไว 
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    (2.8) เมื่อมีกิจกรรมเรงดวนที่ตองดําเนินการเพ่ิมเติม ซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ ควรมีการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้ง
กําหนดผลผลิตและตัวช้ีวัดใหม แตถากิจกรรมไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ควรขออนุมัติ
งบประมาณจากสวนกลาง เพ่ือไมใหกระทบตอการดําเนินงานของโครงการ 
    (2.9) ควรรายงานผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด พรอมปญหา - อุปสรรค
ใหผูบริหารทราบเปนระยะ เพ่ือรวมกันหาทางแกไขใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 
 

(3) ขอเสนอแนะตอกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
    (3.1) เผยแพรและสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดใหทุกหนวยงานในสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนงาน/
โครงการ ตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของหนวยงานได 
    (3.2) การออกแบบระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด
ที่สะดวก งายตอการรายงานและการเรียกใชขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ โดยมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอํานวยความสะดวก ซึ่งในปจจุบันกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการจัดทํางบประมาณและการติดตามผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด ซึ่งจะ
เริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 3.2.3. สรุปปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  จากการติดตามผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ สามารถสรุปปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไขได ดังน้ี 
 
  (1) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
ตารางที่ 3.8 ปญหา – อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. กรณีที่หนวยงานมีการปรับแผนการดําเนินงาน 
หรื อปรั บลด เป าหม ายก า ร ดํ า เ นิ น ง าน  โ อน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปนตน หนวยงานจะไม
แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน  

- กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตองประสานกับ
ผูรับผิดชอบโครงการอยางใกลชิด และหากมีการ
ปรับแผนการดําเนินงานควรสงให กลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรเปนผูรวบรวมและตรวจสอบเสนอ
ผูบริหารในทุกสิ้นไตรมาสวาสามารถดําเนินการได
หรือไม และกระทบตอตัวช้ีวัดของโครงการที่ได
กําหนดหรือไม 
- หนวยงานตองปรับขอมูลในแบบฟอรม กนผ...-4       
มาพรอมการขอปรับแผนทุกครั้ง 
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ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
2. หนวยงานไมรายงานผลรอยละความกาวหนาหรือ
รายงานไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน  
และกรณีที่มีการปรับแผน แตไมแจงเปลี่ยนแปลง
รอยละความก าวหน า  ทํ า ใหการ ติดตามและ
ประเมินผลไมสามารถติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดปรับเปลี่ยนไปได 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตองทําความเขาใจ
ในการวางแผนการคํานวณรอยละความกาวหนา 
และหนวยงานควรยึดตามแผนการดําเนินงานในการ
รายงานผล และหากมีการปรับแผนตองแกไขแผน
รอยละความกาวหนาทุกครั้ง 

3. หนวยงานรายงานผลสถานะการดําเนินงานไม
ชัดเจน และไมสอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของ
กิจกรรม 

หนวยงานควรปรับรายงานผลใหถูกตอง และ
สอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของกิจกรรม 

4. หนวยงานรายงานผลลาชา และรอใหมีหนังสือ
หรืออีเมลไปยังผูรับผิดชอบโครงการ 

เน่ืองจากผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานผลทุก
เดือน จึงขอใหสงรายงานผลถึงกลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรภายในวันกอนวันสิ้นเดือน โดยไม
ตองรอบันทึกจากกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

5 .  ข าดการตรวจสอบผลการ ดํ า เ นิน ง านว า 
ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานเปนไปตามจริง
หรือไม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรตองมีการหารือและตรวจสอบการ
ดําเนินงานโครงการ 

6. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในโครงการ 
ยังมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ไมชัดเจน 
ทําใหการติดตามผลและการสรุปผลยังไมสะทอน
ภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการกําหนดตัวช้ีวัด
และคาเปาหมายโครงการใหความชัดเจนในระหวาง
การเขียนโครงการฉบับสมบูรณภายหลังจาก
งบประมาณผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
แลว เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการและกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรมีความเขาใจไปในแนวทาง
เดียวกัน 

  
  (2) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัด 
 
ตารางที่ 3.9 ปญหา – อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณและตัวชี้วัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. การรายงานผลการปฏิบั ติงานไมตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ขอใหรวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จกอนสิ้นเดือน หาก
ตัวช้ีวัดใดอยูระหวางดําเนินการในชวงระยะเวลาที่จะ
รายงาน ขอใหนําไปรายงานในเดือนถัดไป 

2. การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดสวนใหญไมมี  
การรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/สํานัก
กอนสงใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรสวนมาก
จะจัดสงเปนรายบุคคล 

ขอใหแตละกอง/สํานักมีตัวแทนรวบรวมขอมูลและ
สงผลการดําเนินงานงานมายังกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรในภาพรวมของกอง/สํานัก 

3. การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด หนวยงาน
ไมแนบรายละเอียดผลการดําเนินงานของแตละ
กิจกรรมยอย 

ขอใหผูรับผิดชอบการรายงานตัวช้ีวัดใสรายละเอียด
ผลการดําเนินงานมาดวย พรอมแนบไฟล word, 
excel มายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรเพ่ือจะ
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ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
นําผลการดําเนินงานไปรายงานผลในระบบ EVA 
และ BB EvMis ตอไป 

4. ตัวช้ีวัดไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน แตไมมี
การช้ีแจงเหตุผล 

การดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 
ขอใหอธิบายเหตุผลใหชัดเจน 

 
3.3 การตดิตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเปนรายเดือน รายไตรมาส และประเมินการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 3.3.1 การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รายเดือนและรายไตรมาส 
 
  1) การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด รายเดือนและ
รายไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการทบทวนและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดตาม
และประเมินผลจึงคลายคลึงกับการติดตามและประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางไรก็ตาม ความแตกตางที่
สําคัญการคือ การนําระบบดิจิทัลมาใชในการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลระหวางการดําเนินงาน ดังน้ี 
   (1) ผูรับผิดชอบรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน พรอมรายละเอียดประกอบ
ทางระบบการติดตามที่ Url: http://164.115.26.49/ EGA_OAEP/ ทั้งน้ี รายงานจากระบบจะมีรูปแบบ
เดียวกับรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันกอนวันสิ้นเดือน 

(2) กลุมบริหารงานคลัง จัดสงขอมูลสรุปผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบการ
บริหารงานการเ งินการคลั งภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government Fiscal Management 
Information System: GFMIS) ณ วันสิ้นเดือน มายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร เน่ืองจากระบบดิจิทัล
ยังไมสามารถเช่ือมขอมูลการเบิกจายมาแสดงไดในรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน 

(3) กลุมบริหารงานพัสดุ จัดสงขอมูลสถานะรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ณ วัน
สิ้นเดือน มายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

(4) กลุมติดตามและประเมินผลรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน สรุปผล วิเคราะห
ปญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแกไข และจัดทํารายงานนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือทราบ
และสั่งการใหหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป 
  2) เผยแพรรายงานสรุปความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ และการใชจาย
งบประมาณทางเว็บไซตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใหสาธารณชนทราบ 
   

3.2.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัดเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ภายหลังการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดแลว เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ไดรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด และนําผล
มาวิเคราะหประเมินผล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการใหความสําคัญในการติดตามและประเมินผล
ทั้งในสวนการดําเนินงานโครงการและการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
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 1) กรอบแนวคิดของการประเมินผล  
   มุ งเนนการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร และประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน (Output) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย (Goal) โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดในแตละกิจกรรม นอกจากนี้ เพื่อให
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงไดใหผูเช่ียวชาญของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในแตละดานพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการแตละโครงการวาสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดหรือไม 

สําหรับผลลัพธ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) จะสามารถวัดได เมื่อ
โครงการสิ้นสุดลงแลว โดยอาจจะใชเวลาระยะหน่ึงจึงจะเห็นผล คณะผูจัดทําจึงยังไมนํามาประเมินใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

   
  2) วิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 

ในการประเมินผลโครงการในครั้งน้ี ใชขอมูลซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
(1) การประเมินผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณจากการรายงาน

ผลประจําเดือน (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดนําแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และประสิทธิผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 246 มาใช
ตอเน่ืองในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประมวล วิเคราะหเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Goal) โดยพิจารณาจากผลการเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัด
ในแตละกิจกรรม และใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปถัดไป หรือโครงการอ่ืนในอนาคต 

(2) การประเมินผลการดําเนินงานโครงการจากผูเช่ียวชาญของสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ ซึ่งเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในแตละดานพิจารณา โดยการใหคะแนน การถาม-ตอบ และการให
ขอเสนอแนะ 

(3) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลสําเร็จของโครงการ และให
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไดแลกเปลี่ยนใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
  3) หลักเกณฑการประเมิน 

การประเมินผลโครงการในครั้งน้ี มีการใชคะแนนตัดสินจากรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนลักษณะการคิดคะแนนโดยเทียบผลสัมฤทธ์ิกับวัตถุประสงคของโครงการ และผูประเมินตองให
ขอเสนอแนะประกอบความคิดเห็น ตามเอกสารภาคผนวก ค - 1 ดังน้ี 

 
   (1) ผลการดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
 
ตารางที่ 3.10 หลักเกณฑการประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คะแนน การแปรผล 
1 คะแนน   ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน 
2 คะแนน   บรรลุวัตถุประสงคบางสวน ควรมีการดําเนินงานเพ่ิมเติม หรือ แกไขปรับปรุง 

เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดทั้งหมด 
3 คะแนน   บรรลุวัตถุประสงคครบถวน 
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(2) ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการ ไดแก 

    (2.1) เชิงเทคนิค        
    (2.2) เชิงปฏิบัติ 
    (2.3) เชิงนโยบาย 
  4) ผลการประเมิน 
   (1) ผลเบิกจายงบประมาณโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 
75,740,555 บาท คิดเปนรอยละ 69.05  โดยมีผลดังน้ี 
   - โครงการที่มีการเบิกจายผานเกณฑรอยละ 100       จํานวน   2 โครงการ  
   - โครงการที่มีผลการเบิกจายตํ่ากวาเกณฑรอยละ 100  จํานวน 30 โครงการ 
   (2) ผลการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี 

- โครงการที่มีผลการดําเนินการผานเกณฑรอยละ 100    จํานวน 27 โครงการ 
   - โครงการที่มีผลการดําเนินการตํ่ากวาเกณฑรอยละ 100  จํานวน  5 โครงการ 
   (3) โครงการสวนใหญมีผลการใชจายงบประมาณ เบิกจายตํ่ากวามาตรการดาน
การงบประมาณของสํานักงบประมาณที่กําหนดใหเกณฑเบิกจายรอยละ 100 แตเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ จะเห็นไดวา โครงการสวนใหญมีผลผลิตเปนไปตามที่กําหนดโดยใชงบประมาณนอยกวา
แผนที่กําหนดไวและมีรายการครุภัณฑบางรายการที่อยูระหวางการสงมอบและเบิกจาย และโครงการสวนใหญ
มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน และในจํานวนโครงการที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาแผนปฏิบัติ
งาน มีโครงการที่มีผลการดําเนินงานต้ังแตรอยละ 90 - 99 ของแผนปฏิบัติงาน จํานวน 4 โครงการ และมี
โครงการที่มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 90 จํานวน 1 โครงการ 

(4) ผูเช่ียวชาญใหคะแนนผลการดําเนินงานโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 32 โครงการ มี
โครงการที่สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคครบถวน (3 คะแนน) จํานวน 12 โครงการ มีโครงการที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงคบางสวน ควรมีการดําเนินงานเพ่ิมเติม หรือ แกไขปรับปรุง เพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไดทั้งหมด (2 คะแนน) จํานวน 17 โครงการ และมีโครงการที่ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ควรมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน (1 คะแนน) จํานวน 3 โครงการ 

 
   (5) ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.11 ผลการดําเนินการตามตวัชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัด รวม สูงกวาแผน เปนไปตาม
แผน 

ตํ่ากวาแผน 

รวมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 10 7 3 0 

ตามเอกสารงบประมาณ 36 20 8 8 

ตามยุทธศาสตรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 15 9 2 4 

รวม 61 36 13 12 

    
  4) ผลการวิเคราะห 
   จากการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน
โครงการ และการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถนํามาวิเคราะหผลไดดังน้ี 
   (1) ประสิทธิภาพ  
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   จากขอมูลผลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาแผนการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 ตองมีผลการเบิกจาย รอยละ 100 
จึงเห็นไดวา โครงการสวนใหญยังไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดครบถวนตามแผนการใชจาย แตเมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จะเห็นไดวา โครงการสวนใหญมีผลผลิตเปนไปตามที่กําหนดโดยใช
งบประมาณนอยกวาแผนที่กําหนดไว 
   (2) ประสิทธิผล 
   จากขอมูลการติดตามความกาวหนา และการประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสวนใหญสามารถดําเนินการไดเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ถึงแมบางกิจกรรมจะลาชากวาแผนปฏิบัติ
ราชการ แตก็สามารถเรงรัดดําเนินการตามแผนได ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิของโครงการยังไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการไดอยางชัดเจน เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิสวนใหญอยูระดับผลผลิต และการกําหนดตัวช้ีวัด
ของผลผลิตสวนใหญเปนเชิงปริมาณ ซึ่งไมสามารถสะทอนความสําเร็จในเชิงการใชประโยชนจากกิจกรรมได 
เชน ตัวช้ีวัดการนับจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม หรือ การนับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม เปนตน 
   นอกจากน้ี การกําหนดกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะที่กวางเกินไป ทําใหไมสามารถ
เขาใจวัตถุประสงคหรือวิธีการดําเนินการได หรือมีลักษณะที่แคบเกินไป ทําใหขาดความยืดหยุนในการดําเนินงาน 
รวมทั้งการกําหนดกิจกรรมที่เปนลักษณะขั้นตอนการดําเนินงาน ทําใหการวัดผลผลิตของกิจกรรมไมสะทอนถึง
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 
  5) ขอเสนอแนะ  
   จากผลการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินการ สามารถจัดทําขอเสนอแนะใน 3 มิติ ไดดังน้ี 
 
   (1) ขอเสนอแนะเชิงบริหาร  
   ผูบริหารควรมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานโครงการ สื่อสารและมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและผูประสานงานอยางชัดเจน ตลอดจนเรงรัด ติดตามและแกไขปญหา นําไปสู
การบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ  
   (2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน  
   ควรเขียนโครงการใหชัดเจน ระบุผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบใหชัดเจน และพิจารณา
ถึงหนวยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลได 
 
   (3) ขอเสนอแนะตอกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
   เผยแพรและสรางความเขาใจนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําใน
การเขียนโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งออกแบบระบบการติดตามผลการดําเนินงานที่งายตอการรายงานผล และ
การเรียกใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
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 3.3.3. สรุปปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  จากการติดตามผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ สามารถสรุปปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไขได ดังน้ี 
 
  (1) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
ตารางที่ 3.12 ปญหา – อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. กรณีที่หนวยงานมีการปรับแผนการดําเนินงาน 
หรื อปรั บลด เป าหมายการ ดํ า เ นิน ง าน  โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปนตน หนวยงานจะไม
แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน  

- หากมีการปรับแผนการดําเนินงานควรสงใหกลุม
นโยบายและแผนยุทธศาสตรเปนผูรวบรวมและ
ตรวจสอบเสนอผูบริหารในทุกสิ้นไตรมาสวาสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม และกระทบตอตัวช้ีวัดของ
โครงการที่ไดกําหนดหรือไม 
- หนวยงานตองปรับขอมูลในแบบฟอรม กนผ. …-4 
มาพรอมการขอปรับแผนทุกครั้ง 

2. หนวยงานไมรายงานผลรอยละความกาวหนา
หรือรายงานไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน  
และกรณีที่มีการปรับแผน แตไมแจงเปลี่ยนแปลง
รอยละความกาวหน า  ทํ า ใหการติดตามและ
ประเมินผลไมสามารถติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
ตามแผนที่ไดปรับเปลี่ยนไปได 

ผูรับผิดชอบโครงการควรทําความเขาใจในการวาง
แผนการคํานวณรอยละความกาวหนา และหนวยงาน
ควรยึดตามแผนการดําเนินงานในการรายงานผล 
และหากมีการปรับแผนตองแก ไขแผนรอยละ
ความกาวหนาทุกครั้ง 

3. หนวยงานรายงานผลสถานะการดําเนินงานไม
ชัดเจน และไมสอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของ
กิจกรรม 

หนวยงานควรปรับรายงานผลใหถูกตอง และ
สอดคลองกับเปาหมาย/ผลลัพธของกิจกรรม 

4. หนวยงานรายงานผลลาชา และรอใหมีหนังสือ
หรืออีเมลไปยังผูรับผิดชอบโครงการ 

เน่ืองจากผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานผลทุก
เดือน จึงขอใหสงรายงานผลถึงกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรภายในวันสิ้นเดือน โดยไมตองรอบันทึก
จากกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

5. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในโครงการ 
ยังมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ไมชัดเจน 
ทําใหการติดตามผลและการสรุปผลยังไมสะทอน
ภาพรวมโครงการ 

ควรมีการประชุมหารือในเรื่องการกําหนดตัวช้ีวัด
และคาเปาหมายโครงการใหความชัดเจนในระหวาง
การเขียนโครงการฉบับสมบูรณภายหลั งจาก
งบประมาณผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
แลว เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการและกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรมีความเขาใจไปในแนวทาง
เดียวกัน 

6. ไมสามารถกํากับติดตามโครงการที่มีการบูรณาการได โครงการที่มีการบูรณาการ ควรมีการกําหนดหัวหนา
โครงการที่ชัดเจน เพ่ือใหมีกํากับติดตามและการ
บริหารงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
7. ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
ระบบงานติดตามและประเมนิไมเสถียร ทําใหบาง
โครงการไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานในระบบได 

ปรับปรุงพัฒนาระบบติดตามใหมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

 
  (2) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัด 
 
ตารางที่ 3.13 ปญหา – อุปสรรคและแนวทางการแกไขในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณและตัวชี้วัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปญหา – อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. การกําหนดตัวช้ีวัดบางหนวยงานไมใหความ
รวมมือในการตรวจสอบคํานิยามและสูตรในการ
คํานวณ ทําใหมีปญหาในการติดตามประเมินผล 

ขอใหผูอํานวยการแตละกอง/สํานัก เปนผูอนุมัติ
ตัวช้ีวัดในภาพรวมของกอง/สํานัก และมอบหมาย
ผูรายงานผลทีชั่ดเจน มีการศึกษาสรางความเขาใจ
ในคํานิยาม สตูรคํานวณ วิธีการจัดเก็บ 

2. ตัวช้ีวัดบางเรื่องต้ังเปาหมายไวตํ่าและไมทาทาย ขอใหนําผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 มา
เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัดในปตอไป 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานไมตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  

ขอใหรวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จกอนสิ้นเดือน หาก
ตัวช้ีวัดใดอยูระหวางดําเนินการในชวงระยะเวลาที่
จะรายงาน ขอใหนําไปรายงานในเดือนถัดไป 

4. การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด  สวนใหญ
ไมมีการรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
กอง/สํานัก กอนสงใหกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรสวนมากจะจัดสงเปนรายบุคคลหรือราย
กลุม 

ขอใหผูอํานวยการแตละกอง/สํานัก รวบรวมขอมูล 
และสงผลการดําเนินงานมายังกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรในภาพรวมของกอง/สํานัก โดยใหฝาย
บริหารแตละกอง/สํานัก เปนผูรวบรวมและ
ตรวจสอบกอนสง 

5. การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด หนวยงาน
ไมแนบรายละเอียดผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมยอย 

ขอใหผูทีร่ับผิดชอบการรายงานตัวช้ีวัด ใส
รายละเอียดผลการดําเนินงานมาดวย พรอมแนบ
ไฟล word, Excel มายังกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือจะนําผลการดําเนินงานไปรายงานผล
ใหหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของตอไป 

6. ตัวช้ีวัดไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน แตไมมี
การช้ีแจงเหตุผล 

การดําเนินงานตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
ขอใหอธิบายเหตุผลใหชัดเจน 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
(กนผ.) ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดมาอยางตอเนื่อง และไดมีการทบทวน พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
โดยการนําเอาหลักแนวคดิ ทฤษฎี และหลักเกณฑตาง ๆ  มาปรับใชอยูเปนระยะ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
มีการรักษาแนวทางเดิม และแกไขปรับเปลี่ยนแนวทางการติดตามและประเมิน สามารถวิเคราะหผลไดดังน้ี 

 
4.1 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 4.1.1 การเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 
รายเดือนและรายไตรมาส  

  1) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงาน 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขั้นตอนการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ
และตัวช้ีวัด รายเดือนและรายไตรมาส พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนอยางมีนัยสําคัญ มีเพียงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เพ่ิมขั้นตอนเผยแพรรายงานสรุปความกาวหนา
การดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ และการใชจายงบประมาณทางเว็บไซตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพื่อใหสาธารณชนทราบ โดยมีขั ้นตอนหลัก 12 ขั้นตอน สามารถอธิบายเปนแผนผังการปฏิบัติงาน 
(Flow chart) ตามภาพที่ 4.1 ดังน้ี 
   (1) ศึกษาแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
   (2) กําหนดแนวทางและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ   
   (3) จัดทําแบบฟอรม/ระบบรายงานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวช้ีวัดตามที่กําหนด  
   (4) แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการตาม
แบบฟอรมรายงานที่กําหนดเปนรายเดือนผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
   (5) ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และผลการเบิกจาย งบประมาณ 
   (6) ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูล หากขอมูลไมครบถวน/ถูกตอง 
แจงผูรับผิดชอบปรับแกไขขอมูลสงใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
   (7) วิเคราะหและประเมนิผลความกาวหนาของการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหา/อุปสรรค 

(8) จัดทํารายงานสรุปความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ เปนประจํา
ทุกเดือนเสนอผูบริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(9) แจงผูรับผิดชอบโครงการ/ตัวช้ีวัดดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร 
(10) เผยแพรรายงานสรุปความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ และการใชจาย

งบประมาณทางเว็บไซตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใหสาธารณชนทราบ 
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การติดตามรายเดือน 
การติดตามรายไตรมาส 

(11) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร 
(12) การติดตามและประเมินรายไตรมาส จะมีการจัดประชุมคณะทํางานเรงรัด

ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. .... เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ
ติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนผังการปฏบิตังิาน (Flow chart) การตดิตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 – 2562 

ถูกตอง/ครบถวน 

ไมถูกตอง/ 
ไมครบถวน 

ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบตัิราชการ 

กําหนดกรอบขอมลูท่ีจะจัดเก็บ 

จัดทําแบบฟอรม/ระบบรายงานขอมูล 

แจงใหผูรับผิดชอบรายงานผล (เอกสาร/ระบบ) 

ตรวจสอบความถูกตอง/

ครบถวนของขอมูล 
ขอขอมูลเพิม่เติม 

นําเสนอรายงานสรุปผลและขอเสนอแนะ      

ตอผูบรหิาร 

ผูบริหารพจิารณาสั่งการ 

สงขอมลูใหผูรับผดิชอบโครงการ/ตวัช้ีวัด

ดําเนินการตามขอสั่งการของผูบรหิาร 

รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลที่ผานความเห็นชอบ   

จากผูบริหาร 

วิเคราะห ประมวลผลและจดัทํารายงานสรปุผล

และขอเสนอแนะ 

ทบทวนการจัดทํา

รายงาน 

 เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

จนท.กนผ. 

จนท.กนผ. 

 

จนท.กนผ. 

 
กนผ.กยผ. 

จนท.กนผ. 

 
หน.กนผ. 

ผกยผ. 

จนท.กนผ. 

 

จนท.กนผ. 

 

ผูรับผดิชอบรายงานผลการดาํเนินงาน และผลการใชจายงบประมาณทุกวนัสิ้นเดือนของทุกเดือน หนวยงานในสังกัด ปส. 

จนท.กนผ. 

 

ประชุมคณะทํางานเรงรัด

ติดตามการใชจายเงิน

งบประมาณประจาํป พ.ศ. .... 

เผยแพรรายงานสรุปผลทาง

เว็บไซตของ ปส. 
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2) แบบฟอรมรายงานความกาวหนาการดําเนนิงานโครงการ 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแบบฟอรมรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ พบวา 

มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมใหมทั้งหมดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
มีการปรับเปลี่ยนแปลงฟอรมฯ เล็กนอย ทั้งน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนจากการรายงาน
ในรูปแบบเอกสาร เปนการรายงานผานระบบดิจิทัลโดยมีหัวขอรายงานผลเชนเดิม ตารางเปรียบเทียบหัวขอใน
แบบฟอรมรายงานความกาวหนาการดําเนินงานการโครงการ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการรายงานผลความกาวหนาโครงการ ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน สถานะการดําเนินงาน  

(ตามแผน/ 
ปฏิบัติจริง) 

สถานะการดําเนินงาน  
(ตามแผน/ 
ปฏิบัติจริง) 

สถานะการดําเนินงาน  
(ตามแผน/ 
ปฏิบัติจริง) 

ผลผลิต ตัวช้ีวัดกิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
ผลลัพธ เปาหมาย/ผล ผลลัพธของกิจกรรม ผลลัพธของกิจกรรม 
ประโยชนที่ไดรับ - - - 
งบที่ใชในกิจกรรม ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 
(ตามแผน/เบิกจาย) 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ตามแผน/เบิกจาย) 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ตามแผน/เบิกจาย) 

ปญหาและอุปสรรค ปญหาและอุปสรรค 
/การดําเนินการแกไข 

ปญหาและอุปสรรค 
/การดําเนินการแกไข 

ปญหาและอุปสรรค 
/การดําเนินการแกไข 

- นํ้าหนัก (รอยละ) นํ้าหนัก (รอยละ) นํ้าหนัก (รอยละ) 
- ผลความกาวหนาของ

การดําเนินงานของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 
(สะสม) 

ผลความกาวหนาของ
การดําเนินงานของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 
(สะสม) 

ผลความกาวหนาของ
การดําเนินงานของ
โครงการ คิดเปนรอยละ 
(สะสม) 

- ลงช่ือ ผูรับผิดชอบ
โครงการ และ ผอ. 
สํานัก 

ลงช่ือ ผูรับผิดชอบ
โครงการ และ ผอ. 
สํานัก 

- 

 
จากขอมูลขางตน เห็นวาไดหัวขอการรายผลไมมีการเปลี่ยนแปลง แตมีการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดการติดตามและประเมินผลที่มีการเปรียบเทียบกับการดําเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการประจําปมากขึ้น 
สอดคลองตามหลักการติดตามและประเมินผลในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management: NPM) และใชในการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ 
ผานการกําหนดและวัดผลตัวช้ีวัดของกิจกรรมที่กําหนดไวตามหลักการการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Based Management: RBM) กลาวคือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนจากการรายงานผลผลิต 
ผลลัพธที่เกิดขึ้น เปนการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดต้ังแตตนปงบประมาณ ซึ่งประสบปญหาวา เปาหมาย
และตัวช้ีวัดที่กําหนดมาใหมน้ีไมสอดคลองกับผลผลิตและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตอมาในปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2561 จากปญหาดังกลาว กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร จึงปรับแบบฟอรมรายละเอียดโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการ โดยใหผูรับผิดชอบโครงการกําหนดผลผลิต (ผลลัพธของกิจกรรม) ในทุกกิจกรรม และใน
การรายงานผลไดเปลี่ยนจากใหผูรับผิดชอบโครงการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดต้ังแตตนปงบประมาณ 
มาเปนระบุตัวช้ีวัดกิจกรรมและผลลัพธของกิจกรรมจากแผนปฏิบัติราชการ 

นอกจากน้ี จากการติดตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวาการรายงาน
รอยละความกาวหนาการดําเนินโครงการ หรือนํ้าหนัก (รอยละ) ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่มีการดําเนินการ 
และไมสามารถตรวจสอบเทียบกับแผนการดําเนินงานระดับกิจกรรมได เน่ืองจากการกําหนดรอยละ
ความกาวหนาในแตละเดือน ผูรับผิดชอบขาดความเขาใจในการกําหนดคารอยละ ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจึงทําความเขาใจการกําหนดนํ้าหนัก (รอยละ) โดยใหหมายถึง ระดับ
ความสําคัญของกิจกรรม โดยเมื่อรวมคานํ้าหนักทุกกิจกรรมของโครงการ ตองมีคาเทากับ รอยละ 100  และ
ผลรวมของคานํ้าหนักกิจกรรมรวมกันคือ แผนความกาวหนาของโครงการในแตละเดือน ซึ่งการกําหนดน้ีให
จัดทําต้ังแตแผนปฏิบัติราชการ และใหหนวยงานดําเนินการ พรอมทั้งรายงานผลความกาวหนาการดําเนินการ 
(รอยละ) โดยเทียบกับแผนปฏิบัติราชการ 

 
3) แบบฟอรมรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดแผน

ยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 - 2562 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแบบฟอรมรายงานการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ พบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2462 แสดงใหเห็นวา แบบฟอรมที่มีการใชอยูเหมาะสมและ
สามารถนํามาใชประเมินผลได เนื่องจากการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เปนการรายงานผลตาม
คาเปาหมายในแตละเดือน พรอมเอกสารรายละเอียดการดําเนินงานที่มีความยืดหยุนตามคํานิยามของแตละ
ตัวช้ีวัด ซึ่งตามหลักการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management: RBM) การกําหนด
รายละเอียดของตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดตองชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวัดผลเปนตัวเลข จึงไมมีความซับซอน 
 
  4) กําหนดการรายงานผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกําหนดการรายงานผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดที่
ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานมายังกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร พบวา 
มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการทั้งระหวางปงบประมาณ และในปงบประมาณ เน่ืองมาจากมีนโยบายใหปรับ
ระยะเวลาการสงรายงานใหเร็วขึ้น เพ่ือใหการเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 
ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยนระยะเวลาบอยครั้ง สงผลใหในชวงแรก ๆ ของการปรับเปลี่ยน ผูรับผิดชอบโครงการและ
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด มีความสับสนและรายงานชาวากําหนดการที่กําหนดไว 
 
 4.1.2 การเปรียบเทยีบการประเมินผลการดาํเนนิงานโครงการและตวัชี้วัดเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
 
  1) รูปแบบวิธีการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
  เมื่อเปรียบเทียบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 พบวา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.  2560 เปนการประเมินตามแนวคิด Comprehensive 
evaluation model หรือ CIPP model เปนการประเมินเชิงระบบ (System component) ที่มีปจจัยหลัก 4 ดาน 
คือ ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิตของ
โครงการ (Product) เปนหลักเกณฑ โดยใหผูรับผิดชอบโครงการทบทวนความเขาใจและการดําเนินงาน
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โครงการผานการประเมินตนเองดวยแบบสอบถาม ซึ่งจากการประเมินดวยวิธีการดังกลาว ทําใหทราบถึงปญหา
ในการดําเนินงานโครงการ ต้ังแตการวางแผน กระบวนการดําเนินงาน ตลอดจนผลฤทธ์ิที่ได ซึ่งปญหาสวนใหญ
ที่พบเปนปญหารวมกันหลายโครงการประสบ คือ เชน โครงการสวนใหญไมสามารถระบุผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียไดอยางเฉพาะเจาะจง ทําใหกําหนดกลุมเปาหมายไมตรงประเด็น การบริหารบุคลากรใน
การดําเนินโครงการขาดประสิทธิภาพอันผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนโครงสราง จึงอยูในชวงการถายโอนงาน 
ขาดการกําหนดบทบาทหนาที่ (Job Description) และสัดสวนเวลาการดําเนินโครงการของผูรวมโครงการที่ชัดเจน 
การใชจายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ ลาชา จากสาเหตุผูรับผิดชอบโครงการขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบ หลักเกณฑขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจาย รวมทั้งการเปลี่ยนขั้นตอน หลักเกณฑ
การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายอยูบอยครั้ง การประเมินที่สอดคลองกับการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Based Management: RBM) น้ี ทําใหสามารถการประเมินยอนกลับเขาไปในกระบวนการทํางานขององคกร 
นําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี การประเมินตามแนวคิด 
CIPP ดวยแบบสอบถามในป พ.ศ. 2560 มีขอเสียคือ ขาดความชัดเจนของคําถามและคําตอบในการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถามขาดความเขาใจถึงคํานิยามของคําถามและคําตอบแตละขอ 
และคําตอบที่ไดเอกสารหลักฐานยืนยันความถูกตองของการตอบคําถาม 

จากปญหาการใชการประเมินตามแนวคิด CIPP ดังกลาว กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจงึ
ทบทวนวิธีการ และปรับปรุงวิธีการประเมินผลมุงเนนการประเมินตามแนวคิด Goal - attainment model 
เปนการประเมินโดยใชวัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Goals) เปนหลักเกณฑเทียบกับผลสัมฤทธ์ิที่ได ควบคูกับ
การประเมินผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตามแนวคิดระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) ทั้งน้ี วิธีการประเมินน้ี 
มีการใชต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประเมินโดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจากกขอมูล
การรายงานผลการติดตามและรายงานความกาวหนาของโครงการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได
ปรับเปลี่ยนเปนมุงเนนผลการประเมินจากการขอมูลการนําเสนอ การตอบขอซักถาม และการใหความคิดเห็น
จากผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของโครงการในการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากน้ันกลุมนโยบายแลแผนยุทธศาสตรจะนําความคิดเห็น
จากที่ประชุมมาประมวล และวิเคราะหสรุปผลการประเมิน 

ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดทบทวนวิธีการ
ประเมินผลแลวเห็นวา การประเมินผลตามแนวคิด Goal - attainment model ควบคูกับการประเมินการใช
จายตามแนวคิด SPBB ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนแนวทางการประเมินที่เหมาะสม แตควรมีผูมี
ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยในการประเมินหลักการวิชาการ/เทคนิคเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือใหเกิด
ความนาเช่ือถือและถูกตองมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไดเพ่ิมเติมการประเมินโดย
ผูเช่ียวชาญของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยการใหคะแนนและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการ
เชิงเทคนิค เชิงปฏิบัติ และเชิงนโยบาย ซึ่งเปนประโยชนในการดําเนินงานโครงการตอไปเปนอยางมาก 
 
  2) ผลการประเมิน 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 พบวา มีประเด็นการประเมินเหมือนกัน คือ การประเมินผลผลเบิกจายงบประมาณโครงการ 
การประเมินผลการดําเนินงานแตละโครงการ และการประเมินการดําเนินงานภาพรวมการดําเนินงานโครงการ  
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  3) ผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
  เมื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะหการประเมินการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวิเคราะหผลที่แตกตางจากปอ่ืน
เน่ืองจากเปนการวิเคราะหสอดคลองตามหลัก CIPP โดยมีประเด็นการวิเคราะห 7 ประเด็น ไดแก (1) บริบท 
(2) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) บุคลากร (4) งบประมาณ (5) สิ่งอํานวยความสะดวก (6) กระบวนการ 
การสื่อสาร และการติดตาม (7) ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุงประเด็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแบงขอเสนอแนะเปน ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะตอกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
 
4.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปญหา – อุปสรรคจากการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 

 จากการรวบรวมปญหา – อุปสรรคจากการติดตามและประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 พบวา 
ปญหาในการติดตามและประเมินผลโครงการและการดําเนินการตามตัวช้ีวัดมีความคลายคลึงกันในแตละ
ปงบประมาณ โดยปปญหาหลัก จํานวน 2 ประเด็น คือ  
 ประเด็นที่ 1 ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการรายงานผล กลาวคือ ผูรายงานดําเนินการรายงาน
ผลลาชา ขอมูลไมครบถวน ขาดความชัดเจน หรือรายงานผลไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน เปาหมาย
ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่กําหนดไว ซึ่งปญหาขางตน ควรแกไขไดโดยหัวหนาโครงการ ฝายบริหารกอง/สํานัก และ
ผูอํานวยการกอง/สํานักกํากับติดตาม เรงรัด และตรวจสอบจากกอง/สํานักกอนจัดสงขอมูลใหกลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรตรวจสอบ และรวบรวมผลเพ่ือรายงานผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 ประเด็นที่ 2 ปญหาการดําเนินงานไมตรงกับแผนปฏิบัติราชการหรือแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว 
กลาวคือ ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการใชงบประมาณนอกเหนือจากแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว ซึ่งไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือวัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณ และไมมีความจําเปน
เรงดวนที่ตองดําเนินการ สงผลใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงการใชจาย
งบประมาณขาดประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจากหนวยงานไมสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่เหลือจากการใช
จายตามวัตถุประสงคมาใชในการดําเนินงานที่จําเปนและเรงดวน แตไมมีงบประมาณรองรับได นอกจากน้ี
การใชจายงบประมาณที่ลาชาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนการดําเนินงาน ทําใหภาพรวมการใช
งบประมาณไมเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ หรือมาตรการที่สํานักงบประมาณ
กําหนด ซึ่งจะสงผลตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณถัดไป  
  ดังน้ัน การปรับแผนการดําเนินการ จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากจะทําใหผูรับผิดชอบ
โครงการ ผูบริหาร และกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรรับทราบปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข และ
แนวทางการดําเนินงานภาพรวมของโครงการตลอดระยะเวลาของปงบประมาณ เพ่ือใหการบริหารโครงการ
และการบริหารงบประมาณสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินการและการจัดสรรงบประมาณ 
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดจากการใชจายงบประมาณ 
   ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ไดมี กํากับใหมีการดําเนินการและใชจาย
งบประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งมีการเรงรัดการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด โดยมี
นโยบายใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตรวจสอบและใหความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติดําเนินการ
และใชจายงบประมาณ สงผลใหผูรับผิดชอบโครงการขอปรับแผนการดําเนินงานอยูเปนระยะ เละเมื่อถึงสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 2 ใหผูรับผิดชอบโครงการทบทวนการดําเนินงานโครงการ หากคาดวาไมสามารถดําเนินการไดตาม
แผนปฏิบัติราชการใหปรับแผนการดําเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 – 4 และใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รวบรวมนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) อนุมัติ และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ให
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กลุมบริหารงานคลัง (กบค.) สรุปงบประมาณและแจงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเรงรัด
การขอใชจายเงินงบประมาณ ผานระบบ OAP Budget เพ่ือใหทราบวงเงินงบประมาณที่เหลือจาย และ
สามารถนํางบประมาณดังกลาวมาใชในการดําเนินงานที่จําเปนและเรงดวน แตไมมีงบประมาณรองรับไดทัน
ภายในสิ้นปงบประมาณ (เดือนกันยายน) ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการในการปรับแผนการดําเนินการเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงสามารถสรุปหลักเกณฑและแนวทางการการขออนุมัติการใชจายงบประมาณและการปรับแผนการดําเนินงาน 
เปนแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) ตามภาพที่ 4.2 ไดดังน้ี 
  1. เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจําปมีผลบังคับใช หนวยงานสามารถขออนุมัติดําเนินการและ
ขอใชจายงบประมาณไดทันที โดยการทําบันทึกเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งตองแสดง
วัตถุประสงค หรือเหตุผลความจําเปนในการดําเนินการ งบประมาณที่ตองใช พรอมเอกสารแนบตามระเบียบ
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังและสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําหนด ทั้งน้ี หากเปนการใช
งบประมาณขามกอง/สํานัก ตองใหผูอํานวยการกอง/สํานักผูรับผิดชอบงบประมาณนั้นเห็นชอบกอนสง
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
  2. กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตรวจสอบกิจกรรมการใชจายระหวางปงบประมาณ 
โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
   (1) กิจกรรมที่สงผานกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรเปนกิจกรรมที่ใชงบดําเนินงาน
โครงการถาเปนงบพื้นฐาน งบลงทุนในโครงการ งบรายจายอื่นในโครงการหรืองบสวนกลางไมตอง
สงผานกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรตรวจสอบ 
   (2) การตรวจสอบกิจกรรม โดยแบงความเห็นเปน 2 เรื่องหลัก ไดแก 
    (2.1) สอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดไว คือ กิจกรรมที่มีอยูในแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยแบงยอย เปน 2 กรณี 
     (2.1.1) เปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ป ... 
     (2.1.2) ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ป …  

เ น่ื อ งจากมี งบประมาณ เ กินว ง เ งิน กิ จกรรมหลั ก 
กําหนดการเลื่อนไตรมาสที่กําหนดไว เปลี่ยนสถานที่ (จังหวัด) ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมมีรูปแบบเปลี่ยนไป
แตเพ่ือวัตถุประสงคเดิม ทั้งน้ี ผูรับผิดชอบโครงการตองระบุอยางชัดเจนในบันทึกวา ขออนุมัติปรับวงเงิน/
กําหนดการจัด/สถานที่จัด/รูปแบบกิจกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขางตนไมสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
ผลลัพธของกิจกรรมที่กําหนดไว กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจะใหความเห็นวา เห็นควรเห็นชอบการปรับ
แผนและใหดําเนินการได 
    (2.2)  ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่ กําหนดไว  คือ เปนกิจกรรมที่อยู
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรมที่ใชเงินเหลือจาย กิจกรรมที่ใชเงินจากการยกเลิกจัด
กิจกรรม เมื่อผูรับผิดชอบโครงการพิจารณาแลววา กิจกรรมที่จะดําเนินการไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตองดําเนินการขออนุมัติปรับแผนการดําเนินการ โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองระบุวัตถุประสงค เหตุผล
ความจําเปนอยางชัดเจนในบันทึก กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจะใหความเห็นวา เปนกิจกรรมที่ไมอยูใน
แผนปฏิบัติราชการ และใหความเห็นเพ่ิมเติมวา กิจกรรมดังกลาวมีความจําเปนเรงดวน มีวัตถุประสงค
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการอนุมัติกิจกรรมดังกลาว 
ขึ้นอยูกับดุลพินิจในการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการ ทั้งน้ี หากผูรับผิดชอบโครงการไมขออนุมัติปรับ
แผนการดําเนินงานกอน อาจทําใหเกิดขอสงสัย อันนําไปสูการตรวจสอบ ซักถาม และแกไขเอกสาร ซึ่งสงผลให
การดําเนินการลาชา รวมถึงการไมไดรับการอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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    นอกจากน้ี เมื่อไดรับไดอนุมัติปรับแผนการดําเนินงานแลว ผูรับผิดชอบตอง
จัดสงบันทึกที่ไดรับการอนุมัติพรอมปรับกิจกรรม งบประมาณ แผนรอยละความกาวหนา ในแบบฟอรม กนผ. ...- 4 
ใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรทุกครั้ง เพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล 
  3. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจะใหผูรับผิดชอบโครงการทบทวน
และปรับแผนการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 – 4 ของทั้งโครงการ ถากิจกรรมใดไมมีความชัดเจนจะไมให
ดําเนินการและผลักเงินเขาสวนกลาง เพ่ือนํางบประมาณมาใชในการดําเนินงานที่จําเปนและเรงดวน แตไมมี
งบประมาณรองรับ โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรจะรวบรวมและเสนอใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
อนุมัติหลักการปรับแผนการดําเนินงานโครงการ  

4. เมื่อสิ้นไตรมาส 3 กลุมบริหารงานคลัง จะจัดทําบันทึกเรงรัดการขอใชจายเงินงบประมาณ 
ผานระบบ OAP Budget โดยใหหนวยงานดําเนินการขออนุมัติใชจายเงินงบประมาณที่มีความจําเปนตอง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและใชจายงบประมาณจนถึงสิ้นปงบประมาณทุกรายการ และจัดสง
กลุมบริหารงานคลังเพ่ือบันทึกการตัดจองใชจายงบประมาณในระบบ OAP Budget โดยจะมีการกําหนดวันปด
ระบบตัดจองใชจายงบประมาณในระบบ OAP Budget ซึ่งหนวยงานตองดําเนินการจัดสงใหกลุมนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรตรวจสอบกิจกรรมตามขอ (2) กอนวันปดระบบฯ อยางนอย 1 วันทําการ และเรงรัดให
หนวยงานเบิกจายเงินที ่มีการตัดจองใชจาย โดยเฉพาะรายการที ่ขอใชจายตํ่ากวา 100,000 บาท 
เน่ืองจากไมสามารถกันเงินไวเหลื่อมปได 

 สําหรับงบประมาณที่ไมไดมีการตัดจองใชจายงบประมาณในระบบ OAP Budget จะ
รวบรวมเขาสูสวนกลางเปน “งบประมาณเหลือจาย” และมีการนํามาใชในการดําเนินงานที่จําเปนและเรงดวนตอไป 
ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ขอ 16 งบประมาณเหลือจายของโครงการภายใตแผนงานบูรณาการ ซึ่งเปนงบประมาณรายจายที่เหลือจาย
จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว สามารถโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายบูรณาการ
ภายใตโครงการหรือกิจกรรม ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเวนงบบุคลากร 
เพ่ือจัดทําโครงการตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือ
เพ่ิมเติมเปาหมายโครงการเดิมใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ โดยใหหนวยรับงบประมาณรายงานหนวยงานเจาภาพ และ
รายงานรองนายกรัฐในตรีหรือรัฐมนตรีแลวแตกรณี เพ่ือทราบ และแจงสํานักงบประมาณทราบดวย และตาม
การซอมความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงบประมาณ ระบุวา “กรณีของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว 
ใหสามารถพิจารณาดําเนินการได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ” และตามหลักเกณฑวา
ดวยการใชจายงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ขอ 8 
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว สามารถโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปใชภายใตแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันเทาน้ัน หากโอน
ขามแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการจะตองจัดทําหนังสือขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ 
 สําหรับงบประมาณเหลือจายของงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน กลุมบริหารงานคลัง 
จะดําเนินการสรุปและนําเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติพิจารณานํางบประมาณเหลือจายของงบ
ลงทุนและงบเงินอุดหนุนมาใชในการดําเนินงานที่จําเปนและเรงดวน โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายไปต้ังจายรายการใหม ตามหลักเกณฑวาดวยการใชจายงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรหรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ดวยเชนกัน 
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ขออนุมัติดําเนินการและขอใชจาย
งบประมาณ 

กอง/สํานัก ใบตัดเงิน 
กนผ. ...- 4 

 

ตรวจสอบกิจกรรม 

สอดคลองกับกิจกรรม 

เปนไปตามแผนปฏบิัติการฯ 

ปรับ
แผน 

ไมสอดคลองกับ
กิจกรรม 

เปนไปตามแผนปฏิบัติ 

ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติ 

กนผ. 

กนผ. 

ตรวจสอบงบประมาณ กบค. 

เปนไปตามระเบียบ/
หลักเกณฑ 

ไมเปนไปตามระเบียบ/
หลักเกณฑ 

อนุมัติดําเนินการและใชจาย
งบประมาณ 

แจงใหผูรับผิดชอบโครงการทบทวนและ
ปรับแผนการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 – 4 

ของท้ังโครงการ 

กนผ. 

เม่ือสิ้นไตรมาสที่ 2 

ทบทวนการดําเนินงาน 

ปรับแผน 

จัดทําขอมูลแสดงเหตุผลความจําเปน 

ตรวจสอบกิจกรรม 

สอดคลองตามวัตถุประสงค/ 
เปาหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 

ไมสอดคลอง 
ตามวัตถุประสงค/ 

เปาหมาย/ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

ลปส. 

กนผ. 

ลปส. 

ดําเนินการและ
เบิกจายงบประมาณ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

กอง/สํานัก 

กอง/สํานัก 

กอง/สํานัก 

แบบฟอรมตรวจสอบ
กิจกรรม 

 

กนผ. ...- 4 
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ภาพที่ 4.2 แผนผังการปฏบิตังิาน (Flow chart) แนวทางการการขออนุมัติการใชจายงบประมาณและ
การปรบัแผนการดาํเนินงาน 

ขออนุมัติดําเนินการและ
ขอใชจายงบประมาณ กอง/สํานัก 

ใบตัดเงิน 
กนผ. ...- 4 

 

ตรวจสอบกิจกรรม 

สอดคลองกับกิจกรรม 

เปนไปตามแผนปฏบิัติการฯ 

ปรับ
แผน 

ไมสอดคลอง
กับกิจกรรม 

เปนไปตามแผนปฏิบัติ 

ไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติ 

กนผ. 

กนผ. 

ตรวจสอบงบประมาณ กบค. 

เปนไปตามระเบียบ/
หลักเกณฑ 

ไมเปนไปตาม
ระเบียบ/
หลักเกณฑ 

ดําเนินการและ
เบิกจายงบประมาณ 

ลปส. 

เม่ือสิ้นไตรมาสที่ 3 

กําหนดวันปดระบบและให
หนวยงานอนุมัติดําเนินการและใช

จายงบประมาณ 

ตัดจองใชจายงบประมาณ 
ในระบบ OAP Budget 

งบประมาณ
เหลือจาย 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ไมขออนุมัติ 

ขออนุมัติ 

กบค. 

กบค. 

กอง/สํานัก 

แบบฟอรม
ตรวจสอบ
กิจกรรม 
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บทที่  5 
สรุปผล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
 กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) โดยกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร (กนผ.) ไดมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติอยางตอเน่ือง 
สามารถสรุปผลและใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินในอนาคตตอไป ดังน้ี 
 
5.1 สรปุผล 

จากการศึกษาและวิเคราะหกรอบแนวความคิดในการวางแผน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงใหเห็นวา 
กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ใหความสําคัญในการติดตามและประเมินผล มีการวางแผนการดําเนินงาน 
ทบทวน แกไขปรับปรุงวิธีการดําเนินงานรวมกับผูที่เกี่ยวของอยูเปนระยะ เพ่ือใหการดําเนินงานของ ปส. บรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว ตามหลักการ PDCA กลาวคือ มีการวางแผน (Plan) กําหนดแนวทางการติดตามและ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การนําแผนไป
ปฏิบัติ (Do) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ (Check) การดําเนินการอยางสม่ําเสมอผาน
ผลการรายงานความกาวหนาที่รายงานทุกเดือน และการปรับปรุงการดําเนินการอยางเหมาะสม (Act) 
มีการทบทวนนําไปสูการปรับปรุงแกไขในการดําเนินการติดตามและประเมินผลในปงบประมาณถัดไปใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษาแนวทางเดิมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลระหวางการดําเนินงาน จํานวน 12 ขั้นตอน ไดแก  

(1) ศึกษาแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

(2) กําหนดแนวทางและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ   

(3) จัดทําแบบฟอรม/ระบบรายงานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด
ตามที่กําหนด 

(4) แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามแบบฟอรมรายงานที่
กําหนดเปนรายเดือนผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(5) ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตัวช้ีวัด และผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(6) ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลหากขอมูลไมครบถวน/ถูกตอง แจงผูรับผิดชอบปรับ
แกไขขอมูลสงใหกลุมติดตามและประเมินผล 

(7) วิเคราะหและประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหา/อุปสรรค 
(8) จัดทํารายงานสรุปความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ เปนประจําทุกเดือนเสนอ

ผูบริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(9) แจงผูรับผิดชอบโครงการ/ตัวช้ีวัดดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร 
(10) เผยแพรรายงานสรุปความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ และการใชจาย

งบประมาณทางเว็บไซตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือใหสาธารณชนทราบ 
(11) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร 
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(12) การติดตามและประเมินรายไตรมาส จะมีการจัดประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. .... เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และติดตามเรงรัดการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผน 

จากน้ัน เมื่อสิ้นปงบประมาณจึงมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และ
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไม มีปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ตลอดจนขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาตอยอดอยางไร 
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการเรงรัด ผลักดัน สนับสนุน ตลอดจนยกเลิก
การดําเนินงานที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปน 

 
5.1.1 การตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

  จากการศึกษาวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรมุงเนนและใหความสําคัญกับการติดตามและประเมิน
โครงการทั้งระหวางการดําเนิน และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ โดยมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการรายเดือน รายไตรมาส รวมทั้งการประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป 
พ.ศ. .... เพ่ือเรงรัดการดําเนินงาน รับทราบปญหาอุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดการบริหารงาน
โครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลผลิต ผลลัพธที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล และประเมินผลสําเร็จของ
โครงการ โดยมีการวัดผลจากผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดของโครงการที่ไดเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด
ของโครงการที่กําหนดไว เพ่ือใหการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ บรรลุเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/กระทรวง พันธกิจ และวิสัยทัศนของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

  จากผลการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โครงการสวนใหญ
สามารถดําเนินการไดเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ถึงแมบางกิจกรรมจะลาชากวาแผนปฏิบัติราชการ 
แตสามารถเรงรัดดําเนินการตามแผนไดมากกวารอยละ 80 และโครงการสวนใหญมีผลผลิตที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ ทั้งน้ี ผลสัมฤทธ์ิของโครงการยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดอยางชัดเจน 
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์สวนใหญอยูระดับผลผลิต และการกําหนดตัวชี้วัดของผลผลิตสวนใหญเปนเชิงปริมาณ 
ซึ่งไมสามารถสะทอนความสําเร็จในเชิงการใชประโยชนจากกิจกรรมได เชน ตัวช้ีวัดการนับจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
หรือ การนับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม เปนตน รวมถึงบางโครงการไมสามารถใชเปนหลักฐานความสําเร็จได  
 

5.1.2 การใชจายงบประมาณการดําเนนิการ 

จากการศึกษาวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรมุงเนนการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
ในการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ เรงรัด ติดตามการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหตรงตาม
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เปาหมายการใหบริการของ
กระทรวง และเปาหมายใหบริการหนวยงานอยางมีความคุมคา เหมาะสม และมีการายงานผลใหรัฐมนตรี 
สํานักงบประมาณผานทางชองทางที่กําหนดเปนประจําทุกไตรมาส และเปดเผยรายงานผลการใชจาย
งบประมาณแกสาธารณชนทราบและสามารถตรวจสอบไดผานทางเว็บไซตของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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จากผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เห็นไดวา กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร
มุงเนนการติดตามการใชจายงบประมาณทั้งงบพ้ืนฐานและงบโครงการ แตการประเมินผลจะประเมินผลเฉพาะ
การใชจายงบประมาณโครงการใหเปนตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
หนวยงาน ผลผลิต กิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาการใชจายงบประมาณโครงการ เห็นวา โครงการสวนใหญใช
งบประมาณขาดประสิทธิภาพ มีผลเบิกจายตํ่ากวาหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด เน่ืองจากการดําเนินงานที่
ลาชาทําใหไมสามารถเบิกจายไดทันวันสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน) แมวาตอมาจะมีการใชงบประมาณที่
กันเหลี่อมปไวไดอยางครบถวน โดยสาเหตุหลักคือ หลักเกณฑและอัตรากําหนดแตกตางกันระหวางการต้ัง
งบประมาณและการดําเนินงานจริง รวมทั้งการวางแผนต้ังงบประมาณทั้งงบดําเนินงานและงบลงทุน โดยไมได
คํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินงาน การใชจาย และราคาตลาด ทําใหถึงแมวาโครงการสามารถดําเนินการ
ตามไดผลผลิตที่กําหนดไว แตมีงบประมาณเหลือจายมาก ดังน้ัน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบดําเนินงานใชในกิจกรรมพ้ืนฐานที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือกิจกรรมเรงดวน  
 

5.1.3 การตดิตามและประเมินผลการดําเนินการตามตวัชี้วัด 

 จากการศึกษาวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2562 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตัวช้ีวัดตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ/เอกสารงบประมาณ และยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
โดยยึดหลักตามคํานิยามหรือหลักเกณฑที่กําหนดไว และประเมินผลและรายละเอียดประกอบเทียบกับ
เปาหมายในระดับตาง ๆ ต้ังแตกิจกรรม ผลผลิต เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลสัมฤทธ์ิหนวยงาน 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ 

 จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เห็นไดวา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน และรายงานผลไปยังสํานัก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 (สป.วท.) เปนรายไตรมาส ไมมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ เน่ืองจากสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะดําเนินการวิเคราะหสงกลับมายัง
สํานักงานปรมาณู และการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรจะประเมินพรอมการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรไดทบทวนกรอบแนวคิดในการติดตาม
และประเมินแลว เห็นวา ควรใหความสําคัญในการประเมินผลทั้งโครงการและตัวช้ีวัด จึงไดมีการประเมินผล
ตัวช้ีวัดนับต้ังแตน้ันเปนตนมา  

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 น้ัน เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานสูง
กวาคาเปาหมายรอยละ 200 ขึ้นไป พบวา เปนตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับ 3 ประเด็น ดังน้ี  

(1) ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับถายทอดความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(2) ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี  
(3) ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย 

และเมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดที่เก่ียวของ พบวา เปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่นับจํานวนผลผลิต 
(จํานวนครั้ง จํานวนคน จํานวนเรื่อง) ซึ่งมีการต้ังคาเปาหมายที่ตํ่าเกินกวาการดําเนินการจริง สําหรับตัวช้ีวัดที่
ตํ่ากวาคาเปาหมาย เกิดจาก 2 ปจจัย คือ  

                                                            
1 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปน สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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(1) เปนตัวช้ีวัดที่วัดผลการดําเนินงานรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง เมื่อมีการดําเนินการ
สงมอบงาน/ของลาชา จึงทําใหตัวช้ีวัดไมเปนไปตามคาเปาหมาย  

(2) เปนตัวชี้วัดที่วัดผลการดําเนินงานกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน 
การจัดทํากฎหมายลําดับรอง กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศที่มีการดําเนินการรวมกัน  

สําหรับตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตัวช้ีวัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมาย 
มักเปนตัวช้ีวัดที่การดําเนินงานภายในเปนรูปแบบคณะทํางานซึ่งมีหนวยงานภายในที่เก่ียวของหลายภาคสวน 
ขาดผูรับผิดชอบติดตามผลภาพรวมของตัวช้ีวัดอยางตอเน่ือง  

 
5.2 ปญหาและอุปสรรคจากการตดิตามและประเมินผล 

 จากการติดตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 สามารถสรุปปญหาและ
อุปสรรคไดดังน้ี 
  1) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลโครงการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
มีปญหาเดียวกัน หรือมีความคลายคลึงกัน ไดแก 
  (1) กรณีที่หนวยงานมีการปรับแผนการดําเนินงาน หรือปรับลดเปาหมายการดําเนินงาน 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปนตน หนวยงานจะไมแจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 
  (2) หนวยงานไมรายงานผลรอยละความกาวหนาหรือรายงานไมสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 
และกรณีที่มีการปรับแผน แตไมแจงเปลี่ยนแปลงรอยละความกาวหนา ทําใหการติดตามและประเมินผล
ไมสามารถติดตามเรงรัดการดําเนินงานตามแผนที่ไดปรับเปลี่ยนไปได 
  (3) หนวยงานรายงานผลสถานะการดําเนินงานไมชัดเจน และไมสอดคลองกับเปาหมาย/
ผลลัพธของกิจกรรม 
  (4) หนวยงานรายงานผลลาชา และรอใหมีหนังสือหรืออีเมลไปยังผูรับผิดชอบโครงการ 
  (5) การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในโครงการ ยังมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
ที่ไมชัดเจน ทําใหการติดตามผลและการสรุปผลยังไมสะทอนภาพรวมโครงการ 
 2) ปญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด พบวา  

(1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปญหาที่เกิดขึ้น ไมใชปญหาเก่ียวกับกระบวนการติดตาม
และรายงานผล แตเปนปญหาเก่ียวกับการกําหนดตัวช้ีวัด เชน ปญหาความไมชัดเจนในคํานิยามของตัวชี้วัด 
ผูกําหนดคํานิยาม สูตรคํานวณไมใชผูรายงานผล ทําใหผูรายงานขาดความเขาใจตัวช้ีวัด สงผลใหการรายงาน
ผลไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งปญหานี้เปนปญหาหลักของการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

(2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จะมีปญหาเชิงกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลมากขึ้น เน่ืองจากกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรใหความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดมากขึ้น ปญหาที่พบ ไดแก การรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด หนวยงานไมแนบรายละเอียด
ผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมยอย หรือไมช้ีแจงเหตุผลการดําเนินการที่ไมเปนไปตามแผน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่
จะนํามาใชในการประเมินผล นอกจากน้ี เน่ืองจากการปรับวิธีการติดตามผลโดยการผลักดันใหสํานัก/กอง
พิจารณาภาพรวมการดําเนินงานภาพรวมของกองมากขึ้น จึงพบปญหาการไมรวบรวมผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของสํานัก/กอง โดยจัดสงเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
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 จากการศึกษาและวิเคราะหกรอบแนวความคิดในการวางแผน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการ การใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
เพื่อใหการดําเนินการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีขอเสนอแนะในการพัฒนา 
การดําเนินงาน ดังน้ี 

 5.3.1 ขอเสนอแนะตอระบบการติดตามและประเมินผล 

  ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมี
ระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณภายใน
หนวยรับงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด และใหถือวาการประเมินผลเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปดเผยตอสาธารณชน 

  กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร จึงไดกําหนดระบบ
การติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

  1) การติดตามและประเมินผลระหวางการใชจายงบประมาณของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กําหนดไว ดังน้ี 
   (1) ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัว ช้ี วัด การดํา เ นินงานโครงการทุก วันสิ้น เ ดือน ผ านทางระบบงานติดตามและประเมินที่  Url: 
http://164.115.26.49/EGA_OAEP/ หรือระบบอิเล็กทรอนิกสอ่ืนที่กองยุทธศาสตรและแผนงานกําหนด 
เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา - อุปสรรคที่ทําใหการดําเนินงานลาชา และนํามาใชใน
การปรับแผนการดําเนินงาน โดยผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนยมีหนาที่เรงรัด ติดตาม และรับทราบผลการดําเนินงาน
กอนการรายงานกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร และใหผูประสานงานฝายแผนประจํากอง/ฝายบริหารทั่วไป
ของแตละกองมีหนาที่ติดตามและรวบรวมสงกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
   (2) ใหกลุมบริหารงานคลังรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและกลุมบริหารงาน
พัสดุสถานะการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
   (3) ใหมีการประชุมคณะทํางานเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ... เปนรายไตรมาส  
  2) เมื่อสิ้นปงบประมาณกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป โดยใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลสัมฤทธ์ิประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณรายจายที่เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคโครงการ เช่ือมโยงนโยบายหรือ
เปาหมายของหนวยงาน กระทรวง และรัฐบาล โดยมีผลผลิต ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน รวมทั้งผลลัพธที่ไดรับเมื่อสิ้นสุด
โครงการ จัดสงกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ภายในวันสิ้นปงบประมาณและใหกลุมนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอผูบริหาร เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธ์ิ
ความสําเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ตลอดจนทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

  3) เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ ใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) ที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิความสําเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงคในการดําเนินงานของโครงการ 
ตลอดจนทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการนําไปใชประโยชนหรือการตอยอดใน
อนาคต ตัวอยางหัวขอตามเอกสารภาคผนวก จ เสนอผูบริหารของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ภายใน 45 วัน 
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นับแตวันสิ้นปงบประมาณ และใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรรวบรวมนําเผยแพรขึ้นเว็บไซตสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

  4) สําหรับการติดตามและประเมินผลในชวงการใชจายงบประมาณ ไปพลางกอน 
ซึ่งหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบดําเนินงานพื้นฐาน จึงกําหนดใหมีการติดตามผลเฉพาะ
การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบดําเนินงานพ้ืนฐาน ไปพลางกอน โดยใหกลุม
บริหารงานคลังรายงานผลการเบิกจายงบประมาณภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป จนกวาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จะมีผลบังคับใช ทั้งน้ี การติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด การดําเนินงาน
โครงการใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติรวบรวมผลยอนหลังและรายงานผลใหกลุมนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรทราบเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณเต็มจํานวน 

  5) การรายงานเสนอตอผูบริหาร กระทรวง เจาภาพบูรณาการ และสํานักงบประมาณ 
   (1) การรายงานเสนอตอผูบริหาร 
    กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร รวบรวมผล
การดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดจากผูรับผิดชอบโครงการ ผูรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เจาหนาที่ 
กลุมบริหารงานคลังและเจาหนาที่กลุมบริหารงานพัสดุ และสรุปผลรายงานตอผูบริหารรายเดือน และ
คณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส และใหกลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตรนํารายงานที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหารเปดเผยใหสาธารณชนรับทราบผานทางเว็บไซต
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
   (2) การรายงานเสนอตอกระทรวง เจาภาพบูรณาการ 
    กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร รวบรวม
และสรุปรายงานตามแบบฟอรมที่กระทรวงและเจาภาพบูรณาการกําหนดเปนรายไตรมาส หรือตามระยะเวลา
ที่กําหนด ทั้งน้ี หากเปนการรายงานการดําเนินงานผานระบบดิจิทัลใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรายงานผลใน
ระบบดังกลาว และใหเจาหนาที่กลุมนโยบายและยุทธศาสตรตรวจสอบขอมูลกอนนําสงกระทรวงและเจาภาพบูรณาการ 
   (3) การรายงานเสนอตอสํานักงบประมาณ 
    กองยุทธศาสตรและแผนงาน กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร รวบรวม
และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด และใหกลุมบริหารงานคลังรายงานผลการเบิกจายงบประมาณผาน
ทางระบบฐานขอมูลแผนผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMis) รายไตรมาส  
 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  จากปญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 
  1) ผูบริหารควรมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน
โครงการในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 

2) ผูอํานวยการกอง/กลุม/ศูนยความใหความสําคัญในการเรงรัด ติดตามใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินการรายงานผลภายในระยะเวลาที่กําหนด และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวช้ีวัดกอนการจัดสงใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
  2) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรควรจัดกิจกรรมถายทอดความรูในการเขียนโครงการ 
เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถกําหนดวัตถุประสงค ผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัด กิจกรรมสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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  3) เมื่อมีการปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ
ควรพิจารณาความสอดคลองแผนการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณวาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
สามารถทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ต้ังไวหรือไม โดยควรใหกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรเปนผูพิจารณากอน
นําเสนอขออนุมัติปรับแผน 
  4) โครงการที่มีการบูรณาการ ควรมีการกําหนดหัวหนาโครงการที่ชัดเจน เพ่ือใหมีกํากับ
ติดตามและการบริหารงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 5.3.3 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

  จากปญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
จึงมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรควรจัดประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับระบบติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งแจงเวียนแบบฟอรมพรอมคําอธิบายทุกตนปงบประมาณ  

2) ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดควรศึกษาแผนการดําเนินงาน แผนการใชจาย
งบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัดและคํานิยามที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาแบบฟอรมเพ่ือใหการรายงานผล
ถูกตอง สอดคลองกัน 

3) ผูรับผิดชอบควรทําความเขาใจนโยบาย หลักเกณฑ หรือระเบียบที่ เ ก่ียวของเพ่ือ
ประกอบการวางแผน การดําเนินการและการใชจายงบประมาณที่เหมาะสม และตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการกําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเบิกจายงบประมาณตาม
ระเบียบที่กําหนด โดยมีกลุมตรวจสอบภายในเปนผูกํากับดูแลตรวจสอบ และรายงานผูบังคับบัญชา 
ดังน้ัน ผูรับผิดชอบโครงการควรเรงรัดดําเนินการตามระเบียบ แตเน่ืองจาก บุคลากร ปส. สวนใหญเปน
นักวิทยาศาสตร จึงควรปรึกษากับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบถูกตองตามกระบวนการ 

4) โครงการและตัวชี้วัดที่มีลักษณะเปนการดําเนินงานตอเนื่องควรนําผลการดําเนินงาน
ในปกอนหนาเปนฐานการกําหนดคาเปาหมายของการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกัน และคาเปาหมาย
ไมตํ่าเกินไป 
  5) การรายงานผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดเปนงานที่ตองดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดควรดําเนินการรายงานผลทุกเดือนโดยไมตองรอการแจงเตือนผาน
ทางหนังสือราชการ หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจากกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

6) ผูประสานงานฝายแผนประจํากอง/ฝายบริหารทั่วไปของแตละกองควรติดตามและ
รวบรวมการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของกองกอนสงกลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

7) ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดควรจัดทํารายละเอียดประกอบการรายงาน
ผลใหชัดเจน และเมื่อมีการดําเนินการไมเปนไปตามแผน ควรมีการช้ีแจงปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข 

8 เมื่อมีการปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ
ควรปรับขอมูลแผนการดําเนินงานของโครงการภายใตแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. .... (กนผ. ...- 4) (เอกสารภาคผนวก ฉ) เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาแผนการดําเนินงานและ
แผนการใชจายงบประมาณไดอยางถูกตอง 

9) เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการผูรับผิดชอบโครงการควรจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) ที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิความสําเร็จและการบรรลุตามวัตถุประสงคในการดําเนินงานของโครงการ 
ตลอดจนทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการนําไปใชประโยชนหรือการตอยอดในอนาคต 
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10) กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตรควรออกแบบระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการและตัวช้ีวัดที่สะดวก งายตอการรายงานและการเรียกใชขอมูล เพ่ือการประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการอํานวยความสะดวก 
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กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร. สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู. 2559. แผนยุทธศาสตร
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ประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ : 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร. กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2561. คูมือปฏิบัติงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. กรุงเทพฯ : 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร. กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2563. รายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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ภาคผนวก ก. 
เอกสารประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



กลุมติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและบริหารดานพลังงานปรมาณู      หนา 1 
 

แบบรายงานสถานะการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประจําเดือน                          2560 
 

กลุมบรูณาการที่         

1. โครงการ           

งบประมาณตามกลุมบูรณาการ (ปรบัลด 15%)   บาท  งบดําเนนิงาน   บาท  และงบลงทนุ (ครภุณัฑ)    บาท 

มีผลการเบกิจายงบประมาณทัง้สิน้         บาท  คดิเปนรอยละ    

มีผลความกาวหนาของการดําเนนิงานของโครงการ คดิเปนรอยละ (สะสม)    
 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(รอย
ละ) 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม 

เปาหมาย/ผล สถานะการดําเนนิงาน   ผลการเบกิจายงบประมาณ ปญหาและ
อุปสรรค 

/การดําเนนิการ
แกไข 

ตามแผน ปฏบิตัิจริง ตามแผน เบกิจาย 

กิจกรรมที่ 1  
 

        

กิจกรรมที่ 2          

 

                                                                                                                                               ลงช่ือ .................................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                                                                                             (          ) 
                                                                                                                      วันที่ ...................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                     ลงช่ือ .................................................  ผอ.สํานัก 

                                                                                                                             (                                   ) 
                                                                                                                     วันที่ ...................................................... 
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แบบฟอรมรายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วัดที่ ... 

คํานิยาม...    (ขอมูลจากเลมรายละเอียดตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

สูตรคํานวณ... 

 

ผลการดาํเนินงาน : 

หนวยงาน/ตัวชี้วัด 

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 
หมาย
เหตุ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 

59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 

60) 

ไตรมาส 3 
 (เม.ย. – มิ.ย. 60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 6จ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ตัวชี้วัด... (...หนวยนบั) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6  

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6  
ผล              

 
ผลการดาํเนินงาน ประจําเดือน.......... 
 
โปรดระบุรายละเอียดการดําเนินงาน 
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หลักเกณฑการประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

รหสั
คําถาม 

คําถาม คะแนน 
เต็ม 

คะแนนตดัสนิ หมายเหต ุ

 Context (C) มี 5 คําถาม 4 คะแนนรวม ≥ 2 , C= ผาน  
C1 มีความเขาใจหลักการหรือไม 1  ตอบคําถามได = 1 

 ตอบคําถามไมได = 0 
 

C2 มีความเขาใจวัตถุประสงคหรือไม 1  ตอบคําถามได = 1 
 ตอบคําถามไมได = 0 

 

C3 สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรใด 1  ตอบอยางนอย 1 ขอ = 1 
 ไมตอบเลย = 0 

 

C4 กลุมผูรับบริการของโครงการฯ 0.5  ตอบคําถามได = 0.5 
 ตอบคําถามไมได = 0 

 

C5 กลุมผูรับบริการไดรับประโยชนจาก
โครงการอยางไร 

0.5  ตอบคําถามได = 0.5 
 ตอบคําถามไมได = 0 

 

 Input (I) มี 6 คําถาม 6 คะแนนรวม = 6, I =ผาน*  
I1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงการฯ มากนอยเพียงใด 

1  มีมากและสามารถให
คําปรึกษาได = 1 
 มีมากพอที่จะทํางานใน
ความรับผิดชอบใหบรรลุ
เปาหมายได = 0.75 
 มีพอสมควร แตยัง
ตองการที่ปรึกษา = 0.5 
 มีนอยและตองการไดรับ
การอบรมฟนฟู = 0.25 
 ไมมีเลย = 0 

 

I2 มีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ เพียงพอหรือไม 

1  เพียงพอ = 1 
 ไมเพียงพอ = 0   

 

I3 มีความรูสึกอยางไรในการทําหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

1  กระตือรือรนอยากทํา = 
1 
 ทําเพราะเปนบทบาท
หนาที่ = 0.5 
 ลําบากใจที่ตองทําหนาที่ 
= 0 

 

I4 มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ ตามที่ไดรับ
มอบหมายหรอืไม 

1  เพียงพอ = 1 
 ไมเพียงพอ = 0   
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รหสั
คําถาม 

คําถาม คะแนน 
เต็ม 

คะแนนตดัสนิ หมายเหต ุ

I5 งบประมาณที่ไดรับมีความเพียงพอ
หรือไม 

1  เพียงพอ ผลการเบิกจาย 
≥ 80% = 1 
 เพียงพอ ผลการเบิกจาย 
≤ 80% = 0.5 
 ไมเพียงพอ 
 

 

 การเบิกจายงบประมาณมีขั้นตอนที่
ยุงยากซับซอนหรือไม 

- - เน่ืองจากเปน
ปจจัยที่
ผูรับผิดชอบ
ควบคุมไมได 

 การเบิกจายงบประมาณสามารถ
ดําเนินการไดทันกับเวลาที่กําหนดไว
ตามแผนงานหรือไม 

- - เน่ืองจากเปน
ปจจัยควบคุม
ไมได 

I6 วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ ที่อยูในสภาพที่ใชงานได
จริง มีจํานวนเพียงพอ หรือไม   

1  เพียงพอ = 1 
 ไมเพียงพอ = 0   

 

 Process (P) มี 4 คําถาม 4 คะแนนรวม ≥ 2, P = ผาน  
P1 มีการอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน 

และกระจายงานใหผูรวมโครงการ
ดําเนินการหรือไม 

1  มี = 1 
 ไมมี = 0   

 

P2 มีกระบวนการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการฯ ใหเปนไปตาม
แผนหรือไม 

1  มี = 1 
 ไมมี = 0   

 

P3 ไดรับความรวมมือในการดําเนิน
โครงการฯ จากหนวยงานหรือบุคลากร
ที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด 

1  มากกวา 80 % = 1 
 50-80 % = 0.75 
 นอยกวา 50%  = 0.5 
 ไมไดใหความรวมมือเลย  
= 0  

 

P4 มีปญหาและอุปสรรคอ่ืนในการ
ดําเนินงานโครงการฯ หรือไม 

1  ไมมี = 1 
 มี  สําเร็จทั้งหมด = 1 
 มี  สําเร็จบางสวน = 0.5 
 มี  ไมสําเร็จ = 0  
ถามีปญหามากกวา 1 ขอ ให
หาคาเฉลี่ย (ผลรวมคะแนน /
จํานวนขอ) 

 

 ปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จ - - ไมคําถามเสริม 
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รหสั
คําถาม 

คําถาม คะแนน 
เต็ม 

คะแนนตดัสนิ หมายเหต ุ

 Product/Output (O) มี 6 คําถาม 6  คะแนนรวม ≥ 3, O = 
ผาน 

 

O1 โครงการฯ มีผลผลิตสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการอยางไร 

1  ตอบวัตถุประสงค-
ผลผลิต-ตัวช้ีวัด-แหลงที่
ตรวจสอบความสําเร็จ
ครบถวน = 1 
 ตอบวัตถุประสงค-
ผลผลิต-ตัวช้ีวัด ไมตอบแหลง
ที่ตรวจสอบความสําเร็จ
ครบถวน = 0.5 
 ไมตอบวัตถุประสงค-
ผลผลิต-ตัวช้ีวัด = 0 

 

O2 สามารถเสริมสรางความเช่ือมั่นตอ ปส. 1  ได มากที่สุด = 1  
 ได มาก = 0.75  
 ได ปานกลาง = 0.5  
 ได นอย = 0.25 
 ได นอยที่สุด =0 
 ไมได = 0 

 

O3 มีผลกระทบตอภาพลักษณและทัศนคติ
ตอ ปส. 

1  มี = 1 
 ไมมี = 0   

 

O4 มีผลกระทบ (Impact) ตอประชาชน
และสังคม 

  มี = 1 
 ไมมี = 0   

 

O5 ผลที่ไดคุมคาตอการดําเนินโครงการฯ 
หรือไม 

1  คุมคา = 1 
 ไมคุมคา = 0   

 

O6 การดําเนินการตอยอดโครงการใน
อนาคตควรมีลักษณะอยางไร 

1  มีการตอยอดได = 1 
 ไมมีการตอยอดได = 0 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแตละโครงการ  
ระดับดีเยี่ยม - ผลการประเมนิผานเกณฑครบทั้ง 4 ประเด็น  
ระดับดี        - ผลการประเมนิผานเกณฑ 3 ประเด็น 
ระดับพอใช   - ผลการประเมนิผานเกณฑ 2 ประเด็น 
ระดับตองปรับปรุง  - ผลการประเมินผานเกณฑนอยกวา 2 ประเด็น 
 
*หมายเหตุ : การตัดสินผานสําหรับปจจัยนําเขาจะตองผานเกณฑการตัดสินครบทั้ง 6 คาํถาม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
เอกสารประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน หนา 1 
 

แบบรายงานสถานะการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประจําเดือน                            2561 
 

กลุมบรูณาการที่            

โครงการ              (กอง  ) 

งบประมาณตามกลุมบูรณาการ (ปรบัลด 15%)    บาท     งบดาํเนนิงาน      บาท และงบลงทนุ (ครภุณัฑ)     บาท 

มีผลการเบกิจายงบประมาณทัง้สิน้     บาท คดิเปนรอยละ       

มีผลความกาวหนาของการดําเนนิงานของโครงการ คดิเปนรอยละ (สะสม)   
 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(คาเปาหมาย) 

ผลลพัธของ
กิจกรรม 

สถานะการดําเนนิงาน   ผลการเบกิจายงบประมาณ ปญหาและ
อุปสรรค 

/การดําเนนิการ
แกไข 

ระยะเวลาตาม
แผน 

ปฏบิตัิจริง 
(รายงานแบบสะสม) 

ตามแผน เบกิจาย 

กิจกรรมท่ี 1     รอยละความสําเร็จของกจิกรรม (สะสม)............    

กิจกรรมท่ี 2     รอยละความสําเร็จของกิจกรรม (สะสม)............    

กิจกรรมท่ี 3     รอยละความสําเร็จของกจิกรรม (สะสม)............    

           

ลงช่ือ .................................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

        (    ) 
วันที่ ...................................................... 

 
 

ลงช่ือ .................................................ผอ.กอง 

 (    )  
วันที่ ...................................................... 
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แบบประเมินประสทิธิภาพการใชจายงบประมาณ และประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
โครงการ ...  (กอง) 
วัตถุประสงค: 
1. 
2. 
 
สถานะโครงการ: ไดรับงบประมาณตอเน่ืองป พ.ศ. 2562/สิ้นสุดการดําเนินการโครงการ 
 
 
1. ประสิทธภิาพการใชจายงบประมาณ 
   

 รายจายประจํา   รายจายลงทุน  รายจายประจํา + รายจายลงทุน  

งบประมาณ   อยูระหวาง
ดําเนินงาน  

 เบิกจาย   % 
เบิกจาย  

 งบประมาณ   อยูระหวาง
ดําเนินงาน  

 
เบิกจาย  

 % 
เบิกจาย  

รวม  อยูระหวาง
ดําเนินงาน  

 เบิกจาย   %  
เบิกจาย  

คงเหลือ  
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2. ประสิทธิผลการดําเนินการ :  รอยละ … 
 

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
 

คําอธิบาย ขอสังเกตของ กนผ. 

กิจกรรมที่ 1 
... 
ผลผลิต 
... 
 

1. ... (คาเปาหมาย) 
 

 
 
 

  

กิจกรรมที่ 2 
... 
ผลผลิต 
... 
 

1. ... (คาเปาหมาย) 
 

 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
เอกสารประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



หัวขอการประเมินและการใหขอเสนอแนะผลการดําเนินงานโครงการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

โครงการ            

 

ขอใหทานพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการและประเมนิใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะ ตามหัวขอดังตอไปน้ี 

**(ใหความเหน็โครงการละไมเกิน 5 นาท)ี** 
 

1. ผลการดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
 1 คะแนน   ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ควรมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน 

 2 คะแนน  บรรลุวัตถุประสงคบางสวน ควรมีการดําเนินงานเพ่ิมเติม หรือ แกไขปรบัปรุง  
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดทั้งหมด 

 3 คะแนน บรรลุวัตถุประสงคครบถวน 
 
2. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการ 
 2.1 เชิงเทคนิค 
             
 2.2 เชิงปฏิบัติ 
             
 2.3 เชิงนโยบาย 
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แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการและตัวชี้วัด 

หนา 73 
 

คณะผูจัดทํา 
 
 

 
 
นางสุชิน  อุดมสมพร   รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

 

1. นางสาวธนวรรณ  แจมสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวสายสุรีย  ปกกะทานัง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นางสาววรวรรณ  รกัษาสังข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวจีระนันท  เจียกวัฒนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นายนิรันดร  บัวแยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

6. นางสาวรัตติญา  เขียวทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

7. นายศัจธร  ขํานุรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

8. นายปราลม  จาดโห   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

9. นางสาวสุพัฒศร  แกวมงคล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

10. นางลักษณี  โกจนาทวงศศา  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
  เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท 0-2596-7600 ตอ 4107-4110 
 E-mail : plan@oap.go.th, policyplanning.oap@gmail.com 

 

ทีป่รกึษา 

คณะผูจัดทาํ 

mailto:plan@oap.go.th
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