แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561
คํานิยาม
แผนงาน หมายถึง กลุมของโครงการ หรือกิจกรรมที่จะดําเนินงานเพื่อบรรลุเป!าหมายขององค"กร
โครงการ หมายถึ ง งานที่ ได$ รั บ มอบหมายขึ้ น เพื่ อดํ า เนิ น งานให$ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค" ใดวั ต ถุ ป ระสงค" ห นึ่ ง หรื อ
เป!าหมายใดๆ ที่มีจุดเริ่มต$นและสิ้นสุดของระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม หมายถึง ภารกิจงานประจําขององค"กรที่ดําเนินงานเป.นประจํา ไมได$มีจุดเริ่มต$น หรือสิ้นสุดอยางชัดเจน
ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลของการดําเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่จะต$องสามารถวัดผลได$ในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และเวลา หรืออยางใดอยางหนึ่ง
ผลลัพธ( (Outcome) หมายถึง ผลประโยชน"ที่เกิดจากการนําผลผลิตไปใช$ประโยชน" หรือสร$างคุณคาทั้งภายใน
และภายนอกองค"กร ซึ่งจะต$องสามารถวัดผลได$อยางน$อยในเชิงคุณภาพ
มูลคา (Value) หมายถึง ผลประโยชน"ที่เ กิดจากการนํา ผลลัพธ" ไปใช$ป ระโยชน" กอให$ ประโยชน"ตอประชาชน
หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยจําแนกออกเป.นด$านเศรษฐกิจ ด$านการจัดหารายได$
คุณคา (Value) หมายถึง ผลประโยชน"ที่เกิดจากการนําผลลัพธ"ไปใช$ประโยชน" กอให$ประโยชน"ตอประชาชน
หนวยงานภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน โดยจํ า แนกออกเป. น ด$ า นสั งคม ด$ า นสิ่ งแวดล$ อม เป. น ต$ น กลาวคื อ การ
กําหนดการนําเสนอคุณคาให$แกผู$รับบริการ – Value Proposition (VP)1
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากการดําเนินโครงการตอประชาชน หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
โดยจําแนกออกเป.น ด$านเศรษฐกิจ ด$านความมั่นคง ด$านคุณภาพชีวิต ด$านสังคม ด$านสิ่งแวดล$อม เป.นต$น
การเสนอโครงการภายใตแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2561
1. แผนงาน โครงการ ที่เสนอภายใต$แผนปฏิบัติงานและแผนการใช$จายงบประมาณ พ.ศ.2561 จะตองแสดง
วัตถุประสงค(และเป0าหมายที่เชื่อมโยงกับเป0าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร( สทอภ. 4 ป พ.ศ.
2561-2564 อยางชัดเจน โดยจะเป.นการเชื่อมโยงโดยตรง และ/หรือสนับสนุนผานแผนงาน โครงการ กิจกรรม
อื่นก็ได$ แตต$องสามารถระบุความเชื่อมโยงได$อยางชัดเจน และต$องมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวาง
สํานัก ให$สอดคล$องกันตาม Visionary Mission Undertaking (VMU) ด$วย
ทั้ งนี้ หากเป. น การดํ า เนิ น งานตามมติ คณะรั ฐ มนตรี คณะกรรมการแหงชาติ หรื อข$ อสั่ งการใดๆ
จะต$องแนบรายละเอียดมติ และข$อสั่งการด$วย
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Value Proposition (VP) – การนําเสนอคุณคาให$แกผูร$ ับบริการ
๑. ผู$รบั บริการ: คุณคาที่นําเสนอตอผู$รับบริการ หรือ คุณคาที่ผรู$ ับบริการจะได$รับ
๒. ผู$ให$บริการ: คุณคาที่ผู$ให$บริการได$รับจากการนําเสนอคุณคาให$ผรู$ ับบริการ
๓. ผู$มสี วนรวม/ผู$มีสวนได$สวนเสีย: คุณคาที่ผมู$ ีสวนรวมได$รับจากการสนับสนุนการสร$างคุณคาให$ลูกค$า
1

2. การจัดทําแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช$จายงบประมาณ ประจําป]งบประมาณพ.ศ. 2561 จะต$องแสดงถึง
ผลผลิต และผลลัพธ"ของงานที่จะสงมอบเมื่อสิ้นสุดป]งบประมาณอยางชัดเจน และสามารถวัดผลได$ รวมถึงต$อง
สอดคล$องกับวงเงินงบประมาณสมเหตุสมผล และสามารถอธิบายแจกแจงแยกหมวดรายจาย (UnitCost) ได$ และ
การเสนอของบประมาณ ให$ระบุถึงเพียงหลักร$อยเทานั้น
3. การนํ า เสนอโครงการให$ พิจ ารณาความเป. น ไปได$ แ ละความสอดคล$ อ งกั บ ทรั พยากรที่ มีอ ยู (ภารกิ จ งาน/
งบประมาณ/จํานวนบุคลากรและ workload) โดยจัดสรรทรัพยากรให$คํานึงถึงโครงการ อื่นๆ นอกเหนือจาก
งบประมาณตาม พ.ร.บ. ที่ได$รับ เชน งบกลาง งานตอเนื่องจากป]งบประมาณกอน และภารกิจเรงดวนที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหวางป]ด$วย
4. แผนงาน โครงการ มุ งเนนการใชงบประมาณจากแหลงเงิ นตาม พ.ร.บ. เป9 นอั นดั บแรก ทั้ งนี้ หากมี ความ
จําเป.นต$องเสนอขออนุมัติเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติมจะต$องแสดงความจําเป.น และต$องสอดคล$องกับเป!าหมาย
และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร" สทอภ. ป] 2561 – 2564 และ/หรือเชื่อมโยงกับโครงการที่ได$รับงบประมาณตาม
พ.ร.บ.
5. การของบประมาณสําหรับการวิจัย พัฒนา และสร$างนวัตกรรม ให$พิจารณาใน 2 มิติ ได$แก (1)การวิจัย พัฒนา
และสร$างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการที่ได$รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.และ (2) การวิจัย พัฒนา และสร$าง
นวัตกรรมเพื่ออนาคต
6. การเสนอโครงการตอเนื่อง เชน โครงการ Priority Mission (PM) ให$พิจารณาถึงความคืบหน$าในปcจจุบัน
ผลผลิตที่จะได$รับในป] 2559 และความเชื่อมโยงระหวางป] 2559 - 2561 รวมถึงระบุเป!าหมายนโยบายที่สําคัญ
ที่จะขับเคลื่อนด$วย อยางไรก็ตามการออกแบบให$มีความยืดหยุนสามารถรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงได$
7. แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอ จะต$องจัดทํารายละเอียดในระบบงบประมาณ สทอภ. (E-Budgeting)
และระบบบริหารโครงการ (S-Curve) เทานั้น
8. แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอจะแนบเอกสารประกอบการพิจารณาความพร$อมของโครงการ ในระบบ
E-Budget ดังนี้
(1) ข$อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) ของรายการคาจ$างเหมาทุกรายการ ภายใต$แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม
(2) ใบเสนอราคา ของการจัดหาครุภัณฑ"ทุกรายการภายใต$แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
(3) แบบแปลน และ BOQ (Bill of Quantities) ของการลงทุนกอสร$างทุกรายการ ภายใต$แผนงาน โครงการ
และกิจกรรม
การพิจารณาโครงการภายใตแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2561
1. พิจารณาจากความเหมาะสมของโครงการ ได$แก ความเชื่อมโยงกับเป!าหมายตามแผนยุทธศาสตร" สทอภ. 4 ป]
มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการแหงชาติ และคณะกรรมการบริหารที่ได$มอบหมาย สทอภ. ดําเนินการ
2. เป.นโครงการที่มีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
2.1 ตอบตัวชี้วัดสําคัญ คือ ตัวชี้วัด กพร. ตัวชี้วัด สงป. ตัวชี้วัด สป.วท. ตัวชี้วัด สทอภ.
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2.2 เป.นการดําเนินงานตามมติ ข$อสั่งการที่สําคัญ เชน มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการแหงชาติ เป.นต$น
3. พิจารณาจากความพร$อมของโครงการ และความพร$อมของการจัดซื้อจัดจ$าง เชน ข$อกําหนดขอบเขตของงาน
ราคากลาง ใบเสนอราคา โดยต$องจัดเตรียมข$อมูลให$พร$อมกอนเข$าสูกระบวนการนําเสนอพิจารณาแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช$จายประจําป]ตอไป
4. พิจารณาจากผลการดําเนินงาน ผลการใช$จายงบประมาณย$อนหลัง 2 ป] (ในที่นี้ หมายถึง ป]งบประมาณ พ.ศ.
2559-2560)

การบริหารแผนงานโครงการ และกิจกรรม ดวย Project Based Management
1. หลังจากที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติแผนปฏิบัติงานฯ ป]งบประมาณ พ.ศ.2561 แล$ว การบริหารและการ
ติด ตามแผนงานโครงการกิ จ กรรม จะดํ า เนิน การผานระบบบริ หารโครงการ (S-Curve Project-Based
Management) โดยผู$รับผิดชอบโครงการ และ/หรือ ผู$ที่ได$รับมอบหมายจะต$องระบุกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ"
ของโครงการในระบบให$สอดคล$องกับข$อมูลรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในระบบงบประมาณ (E
Budgeting)
2. การจัดสรร Work load ของบุคลากรในโครงการ (1 โครงการ มีผู$จัดการ 1 คน) โดยแตละโครงการต$องมี
องค"ประกอบของบุคลากรใน 4 ระดับ ในระบบ S-Curve และ E-Budget ดังนี้
- ผู$ดูแลกํากับโครงการ (Supervisor) หมายถึง ผสทอภ. / รอง ผสทอภ. / รก.อสวภ. ทําหน$าที่ให$
คําปรึกษา แนะนําวิธีการดําเนินงาน การแก$ไขปcญหาของโครงการ
- ที่ปรึกษาโครงการ (Advisor) หมายถึง ผอ.สํานัก / ผช.ผสทอภ. ทําหน$าที่กํากับดูแลโครงการให$
เป.นไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช$จายงบประมาณที่กําหนด
- ผู$จัดการโครงการ (Project Manager) หมายถึง หน.ฝxาย / ผู$รับผิดชอบโครงการ ทําหน$าที่บริหาร
จัดการโครงการ ให$เป.นไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช$จายงบประมาณที่กําหนด
- เจ$ า หน$ า ที่ โ ครงการ (Project Team) หมายถึ ง เจ$ า หน$ า ที่ ป ฏิ บั ติ การในโครงการ ทํ า หน$ า ที่
ดําเนินการ ในแตละกิจกรรมของโครงการ และรายงานผลการดําเนินงาน ปcญหาอุปสรรคตอ
ผู$จัดการโครงการ
ทั้งนี้ จะต$องระบุ Workload ของบุคลากรในระดับ Man-Hour ของบุคลากรในทุกตําแหนง
3. การจัดทําโครงการ ต$องบูรณาการรวมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข$องตางๆ ของ Function เข$าด$วยกันในลักษณะ
Project based ที่มีการระบุตัวชี้วัด และผลลัพธ"ที่สงมอบในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน
4. การระบุคาใช$จายให$มีการระบุใน 2 สวน ได$แก
- งบประมาณในแตละกิจกรรม (Activity Base Costing)
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- คาใช$จายแบบแยกหมวดรายจาย (Unit Cost)
นอกจากนี้ ให$ พิ จ ารณาให$ ค รอบคลุ ม คาใช$ จ ายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ระหวางป] เพื่ อ ไมให$ เ กิ ด การโอน
งบประมาณ ซึ่งเป.นสาเหตุหนึ่งของการดําเนินงานที่ลาช$า
การทบทวนแผนปฏิบัติงานฯ
1. การทบทวนแผนปฏิบัติงานฯ ประจําป] กําหนดไว$ในชวงประมาณครึ่งป]งบประมาณ (เดือนมีนาคม) ยกเว$น
ปcจจัยที่เป.นผลกระทบจากภายนอก หรือนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผสทอภ.
2. การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ไมวาจะเพิ่ม
หรือลด ให$พิจารณาผลกระทบของผลผลิต ผลลัพธ" และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยจะต$องไมขัดตอมติคณะ
กรรมการบริหาร สทอภ. และระเบียบที่เกี่ยวข$อง ทั้งนี้ ขอให$พิจารณาบริหารงบประมาณภายในโครงการกอน
เป.นอันดับแรก
ฝKายยุทธศาสตร(และแผน
สํานักยุทธศาสตร(
โทร 14495, 14496

4

