การวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ
Performance Assessment
Rating Tool : PART

ความเปนมา
2546 เปลี่ยนระบบงบประมาณ “แบบมุง เนนผลงานตามยุทธศาสตร”
 2548 สํานักงบประมาณกําหนดใหใชระบบ PART (หนวยงานนํารอง)
 2549 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เริ่มดําเนินการ
 2549 มติ ค.ร.ม. เมือ
่ วันที่ 4 ธันวาคม 2549 เห็นชอบระบบ PART


ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
Strategic Performance Based Budgeting : SPBB
SPBB เปนการจัดการงบประมาณใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในการนําสงผลงาน
ตามยุทธศาสตร โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกัน ตั้งแตเปาหมายและยุทธศาสตรชาติลงมายัง
เปาหมายการใหบริการและยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการ
ใหบริการและผลผลิตของหนวยงาน

PART คืออะไร
 Performance Assessment Rating Tool

การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ
 เครื่องมือทีใ่ ชวัดความสําเร็จ (โดยการประเมินตนเอง)
 5 ชุดคําถาม 30 ขอ (ตอบ+แสดงเอกสารหลักฐานประกอบ)


คําถาม PART


คําถาม 5 ชุดคําถาม จํานวน 30 ขอ
1. คําถามชุด ก : จุดมุงหมายและรูปแบบ (6 ขอ 10 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการกําหนดเปาหมายของกรมวา มีความสอดคลองกับ
เปาหมายระดับสูงอยางถูกตองตรงประเด็นหรือไม ตามแนวคิดการกระจาย
งานลงสูการปฏิบัติของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
2. คําถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ (7 ขอ 20 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการแปลงเปาหมายของกรมมาเปนแผนกลยุทธวามีความ
สอดคลองเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไม

คําถาม PART
3. คําถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ (5 ขอ 20 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรในระดับตางๆ วา
มีความสัมพันธและความเชื่อมโยงกันหรือไม
4. คําถามชุด ง : การบริหารจัดการ (7 ขอ 20 คะแนน)
เพื่อตรวจสอบการนําแผนกลยุทธที่กาํ หนดไปปฏิบัติงานจริงวามีการใช
แผนกลยุทธเปนแนวทางในการดําเนินงานหรือไม
5. คําถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ
(5 ขอ 30 คะแนน)
เพื่อวัดความสําเร็จจากการดําเนินงานของกรมวา เปนไปตามเปาหมายที่
กรมกําหนดหรือไม

รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .........(1).........
หนวยงาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2)
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (3)
ผลผลิต/โครงการ .............................(4)...........................
งบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ........(5).....
กิจกรรมหลัก ..........................(6).......................

คําถาม ก-1
.......................................................................(2).................................................................................
............................................................................................................................................................
คําตอบ (3)
ใช
ไมใช
ไมเกี่ยวของ/ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ
..............................(4)……………………
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
................................................................

(5)
……………………..
……………………..
……………………..
..................................

สํานักงบประมาณ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สงแบบรายงาน

เสนอ ออส.

รายงานผลการวิเคราะหฯ

คณะกรรมการอํานวยการการติดตั้ง
และใชเครื่องมือ PART

คณะกรรมาธิการฯ

รอง ออส. เปนประธาน
ผอ.สผส. เปนเลขา

จัดทํารางคําตอบ PART/
เอกสารหลักฐาน
เสนอคณะกรรมการฯ
ใหความเห็นชอบ

คณะทํางานดําเนินการการติดตัง้
และใชเครื่องมือ PART
ผอ.สผส เปนประธาน
ผอ.สจง และ ผอ.สตป เปนเลขา

จัดทําแผนปฏิบัติงานการติดตั้ง
และใชเครื่องมือ PART
เสนอขออนุมัติ ออส.
แจงสํานัก/กอง/กลุม
ทราบและปฏิบัติตามแผนฯ PART
สํานัก/กอง/กลุม รายงานการดําเนินงาน
ตามแผนฯ PART ตามแบบฟอรม

สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ
รวบรวม
และรายงานคณะทํางาน/
คณะกรรมการฯ

แนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน




หนวยงาน (อส.) ตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทํางาน 2 คณะ เพื่อดําเนินการตอบ
คําถามตามแบบฟอรมและตามกรอบเวลาที่สํานักงบประมาณกําหนด เพื่อสง
สํ า นั ก งบประมาณ และประสานการดํ า เนิ น การกั บ หน ว ยนํ า ส ง ผลผลิ ต ตลอด
ระยะเวลา
หนวยนําสงผลผลิต (สํานัก/กอง/กลุม) และหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต (หนวยงาน
ภาคสนาม) ดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใชเครื่องมือ
PART ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหครบถวนทุกขอและตอเนื่องตลอดไป
เก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานการดํ า เนิ น งานเพื่ อ แสดงให เ ห็ น เป น หลั ก ฐานในการ
ดําเนินงาน เมื่อมีการชี้แจงตอคณะกรรมการของสํานักงบประมาณ

แนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน
หนวยงานดําเนินการตามแผนฯ PART โดยสรุป ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อใหความรูแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน (ก-1)
2. กําหนดเปาหมายผลผลิตใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ค-6)
3. จัดทําโครงการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ตามแนวทางที่ อส. กําหนด และนําไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน(ง-4)
4.จัด ทํ าแนวทางหรื อคูมือในการจั ด ทํ าและบริหารแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจาย
งบประมาณ (ประกอบดวย 4 M คือ บุคลากร เงิน วิธีปฏิบัติงาน และทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน) ที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ในการบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ในแตละผลผลิต (ง-1)

แนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน
5. จัดทําระบบการรายงานขอมูลยอนกลับ ผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงิน
งบประมาณ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแกไขที่เปนระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน (ง-2)
6. นําขอมูลยอนกลับและการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตมาใชประโยชนในการ
บริหารจัดการภายในหนวยงาน (ง-3 และ ง-4)
7. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามมาตรฐานที่กรมกําหนด
(อส.201และ 204) และใหมีหัวขอตาม 7.1-7.7 (ง-5 ง-6 และ ง-7)
8. จัดทําหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คูมือการดําเนินงาน ตามขอ 8.1-8.11 และ
มีการชี้แจงแนวทางนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (ง-5 ง-6 และ ง-7)

ประโยชนที่ไดรับ






สํ า นั ก งบประมาณจะใช ผ ลจากการวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ย
งบประมาณ (PART) ของสวนราชการ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามคําของบประมาณ
ของสวนราชการ สวนราชการที่มีคะแนน PART สูง จะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดี
สมควรจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช จะใช ผ ลจากการวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ใชประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารจัดสรร
งบประมาณ เปนขอมูลในการรายงานผลสําเร็จของการใชจายงบประมาณตอรัฐบาล และใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการติดตามประเมินผลของกรม
หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต สามารถนําผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ (PART) ไปใชเปนขอมูลประกอบในกระบวนบริหารจัดการงบประมาณของหนวยงาน
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ และชวยลดความเสี่ยงตอความไมสําเร็จของงาน

