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ภาคผนวก
1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณปี....
2. รายชื่อผู้จัดทา

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานกระบวนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายประจาปี
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายประจาปี ที่แสดงถึง
รายละเอีย ดขั้น ตอนการปฏิบั ติงานกระบวนการติดตามงบประมาณ ซึ่งจะเป็น มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณได้เข้าใจกระบวนการติดตาม
งบประมาณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้ ส ามารถติด ตามความก้า วหน้ าของการดาเนินโครงการและการใช้จ่ ายงบประมาณ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลส าเร็ จ
ตามยุทธศาสตร์ ในระดับต่างๆ และเพื่อใช้ประโยชน์จากการรายงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงใช้ประกอบ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปด้วย
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมเนื้อหาการดาเนินงาน และขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี กระบวนการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกาหนด
3. คาจากัดความ
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ โดยการติ ด ตามผลในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation)
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หมายถึ ง แผนแสดงรายละเอี ย ดการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
สาหรับหน่วยงานเพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่กาหนดเป็นรายเดือน/
รายไตรมาส/รายปี เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ของโครงการและหน่วยงาน

-24. หน้าที่ความรับผิดชอบ
การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี มีผู้เกี่ยวข้องทาหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
4.1. รองปลั ด กระทรวงคมนาคม (ด้ า นอ านวยการ) (หน่ ว ยงานที่ ดู แ ล: สปค. สนข. และสบพ.)
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) (หน่วยงานที่ดูแล:
ทล. ทช. รฟท. รฟม. และ กทพ.) รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) (หน่วยงาน
ที่ดู แ ล: จท. ขบ. ทย. ขสมก.) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปีร ายเดื อ น
ของแต่ละหน่วยงานของหน่วยงานที่กาหับดูแลเป็นประจาทุกเดือน
4.2 ปลั ด กระทรวงคมนาคมเป็ น ประธานการประชุม คณะกรรมการเร่ง รั ด ติด ตามการด าเนิ น งานและ
การเบิ กจ่ายงบประมาณ โดยมีการเร่งรัดติดตามฯ หน่ว ยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคมที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเป็นประจาทุกไตรมาส
4.2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่กากับ ดูแล การจัดทาข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายเดื อน และรายงานต่ อผู้ บริ ห ารเพื่ อใช้ ในการเร่ งรั ดติ ดตามการด าเนิ นงานและการเบิ กจ่ าย
งบประมาณต่อไป
4.3. หั วหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงาน
ในแต่ ล ะขั้ น ตอนในการจั ดท าข้ อ มู ล ผลการเบิ ก จ่ า ยและปั ญ หาอุ ป สรรคในการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ ใช้
ในการเร่งรัดติดตามการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการจัดทาข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามการดาเนิ นงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายประจาปี
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลาดับ
1

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)
กาหนดรูปแบบรายงานแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ

2

จัดทารายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่กาหนด
เป็นรายเดือน/รายไตรมาส

3

จัดส่งรายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบฯ
ให้ สงป. เป็นรายเดือน/รายไตรมาส

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
3 วัน

กยผ. กาหนดรูปแบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด คค. จัดทารายงานแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด

5 วัน

1 สัปดาห์
หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่งรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ ให้ สงป.

กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)
หน่วยงานใน
สังกัด คค.
หน่วยงานใน
สังกัด คค.

ลาดับ

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

4

ประมวลสรุปแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณภาพรวมของ คค.
รายเดือน/รายไตรมาส

5

จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการดาเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของ คค.
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน และพิจารณาสั่งการและให้
แนวทางหน่วยงานในการปรับปรุง
กระบวนการดาเนินการ/แก้ไขปัญหา
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

6

7

จัดทารายงานการประชุมและ
ข้อสั่งการจากการประชุม ให้ผู้บริหาร คค.
พิจารณาสั่งการหน่วยงานดาเนินการ

ผังงาน
(Flow chart)
กยผ. ประมวลสรุปแผน/ผลการใช้จา่ ยงบประมาณภาพรวม
ของ คค. รายเดือน/รายไตรมาส

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
1 สัปดาห์

2 วัน
กยผ. จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ คค.

5 วัน
กยผ. จัดทารายงานการประชุมและข้อสั่งการ
จากการประชุม ให้ผบู้ ริหาร คค. พิจารณาสั่งการ
หน่วยงานดาเนินการ

ดาเนินการตามข้อสั่งการ
หน่วยงานในสังกัด คค. เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ

กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)
กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)

กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)
หน่วยงานใน
สังกัด คค.

-46. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กยผ. กาหนดรูปแบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและจัดส่งพร้อมแจ้งให้หน่วยงานทราบ
ภายในเดือนกันยายนก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคม
6.2 หน่วยงานจัดทารายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กาหนดเป็นรายเดือน/รายไตรมาส
และ ส่ งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค ส์ให้ คค. ทราบเป็นประจาทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป พร้อมกับตรวจสอบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกสัปดาห์ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สาหรับผู้บริหารของหน่วยงานใช้ในการเร่งรัดติดตาม
6.3 หน่วยงานจัดส่งรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบฯ ให้ สงป. เป็นรายเดือน/รายไตรมาส
6.4 กยผ. ประมวลสรุ ป แผน/ผลการใช้ จ่า ยงบประมาณภาพรวมของ คค. รายเดื อน/รายไตรมาส
โดยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลรายเดือน ซึ่งหน่วยงานส่งให้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปมาประมวลผล
ในภาพรวมเพื่อเสนอผู้บริหารทราบ
6.5 กยผ. จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ คค.
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
และให้แนวทางหน่วยงานในการปรับปรุงกระบวนการดาเนินการ/แก้ไขปัญหาเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
6.6 กยผ. จัดทาสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุม ให้ผู้บริหาร คค. พิจารณาสั่งการ
หน่วยงานดาเนินการ
6.7 หน่วยงานในสังกัดพิจารณาดาเนินการตามข้อสั่งการตามที่ได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกาหนดต่อไป
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ

กระบวนการ

1

ระยะเวลา
3 วัน

กาหนดรูปแบบรายงานแผน/ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ

2

5 วัน
จัดทารายงานแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่กาหนด
เป็นรายเดือน/รายไตรมาส

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

กยผ. กาหนดรูปแบบ
ได้แบบฟอร์ม
รายงาน/ผลการใช้จ่าย การรายงานข้อมูลที่มี
งบประมาณ
รูปแบบครบถ้วนตาม
จุดประสงค์ในการ
เร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
หน่วยงานในสังกัด
คค. จัดทารายแผน/
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด

รวบรวมข้อมูล
ได้ครบถ้วน
ทุกหน่วยงานและ
จัดทารายงาน
ในภาพรวมเสนอ
ผู้บริหารทราบผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ *
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)

หน่วยงานในสังกัด
คค.

ลาดับ

3

4

กระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 สัปดาห์

หน่วยงานในสังกัด
คค. จัดส่งรายงาน
แผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ สงป.

1 สัปดาห์

กยผ. ประมวลสรุป
แผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณภาพรวม
ของ คค. รายเดือน/
รายไตรมาส

จัดส่งรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จา่ ยงบฯ ให้ สงป.
เป็นรายเดือน/รายไตรมาส

ประมวลสรุปแผน/ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณภาพรวมของ คค.
รายเดือน/รายไตรมาส

2 วัน

5

จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการดาเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ คค.
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน และพิจารณาสั่งการและ
ให้แนวทางหน่วยงานในการปรับปรุง
กระบวนการดาเนินการ/แก้ไขปัญหา
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

5 วัน

6

จัดทารายงานการประชุมและ
ข้อสั่งการจากการประชุม ให้ผู้บริหาร
คค. พิจารณาสั่งการหน่วยงาน
ดาเนินการ

7
ดาเนินการตามข้อสั่งการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
-

ได้ผลสรุปแผน/ผล
การใช้จ่ายในภาพรวม
ของกระทรวง
คมนาคม ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงและ
แม่นยาตรง
ตามการประมวลผล
ของกรมบัญชีกลาง
กยผ. จัดการประชุม หน่วยงานได้รายงาน
คณะกรรมการเร่งรัด
ปัญหาอุปสรรค
ติดตามการดาเนินงาน
ในที่ประชุมให้
และการใช้จ่าย
ผู้บริหารรับทราบ
งบประมาณของ คค.
อย่างสม่าเสมอ
ครบถ้วนและผู้บริหาร
ให้แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อสามารถเร่งรัด
การเบิกจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
กยผ. จัดทารายงาน
ได้รายงานเสนอ
การประชุมและ
ผู้บริหารเพื่อสั่งการได้
ข้อสั่งการจาก
อย่างครบถ้วนและ
การประชุมให้ผู้บริหาร
มีประสิทธิภาพ
คค. พิจารณาสั่งการ
หน่วยงานดาเนินการ

หน่วยงานในสังกัด
คค. เร่งรัดดาเนินการ
ตามข้อสั่งการ

หน่วยงานรับทราบ
และพิจารณา
ดาเนินการได้
อย่างครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ *
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
หน่วยงานในสังกัด
คค.

กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)

กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)

กยผ.
(กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและ
งบประมาณ)

หน่วยงานในสังกัด
คค.

8. ระบบติดตามประเมินผล
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน จะประเมิ น ผลการด าเนิ น การ ทั้ ง ในมิ ติ ก ารด าเนิ น โครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และโครงการที่ดาเนินการและเบิกจ่ายเงินล่าช้า ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนิ น งานในทุ ก ๆ เดื อ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ เ พื่ อ ให้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ทั้งนี้จะมีการเปรียบเทียบสถิติผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายเดื อ นประจ าปี ที่ ผ่ า นมากั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยปั จ จุ บั น ด้ ว ย เพื่ อ จะสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า
ผลการเบิกจ่ายปัจ จุบันสามารถเบิกจ่ายได้มีประสิทธิภาพกว่าปีที่ผ่านมา และผลการดาเนินงานสอดคล้องและ
เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ หรือไม่ เพื่อให้การบริหารงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดต่อไป
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
9.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.3 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ / นโยบายรั ฐ บาล/แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงคมนาคม/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
9.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณปี....

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ภาคผนวก 2 : รายชื่อผู้จัดทา

นางพิมพา สุทินศักดิ์
นางศิรินทรา ศุภธนรวี
นายสิขเรศ อร่ามรัตน์

รายชื่อผู้จัดทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

