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ค าน า 
 

 รายงานเรื่องแนวคิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือฝึกการศึกษาค้นคว้าและน าสิ่งที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นผลงานประกอบการฝึกประสบการณ์เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน  
ซ่ึงรายงานเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความหมายของความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ขั้นตอนการประเมินผล
ลัพธ์และความคุ้มค่า กรอบประเมินความคุ้มค่า ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่า และหลักเกณฑ์ในเรื่องความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมมาจากคู่มือการประเมินผลความคุ้มค่าหลายเล่มและการหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ผู้จัดท าขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา ขอขอบพระคุณศูนย์ประเมินผล 
ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร ที่ให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความรู้และความเข้าใจตลอด
การฝึกประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน ผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่น าไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง 

 

กรรณิการ์ มณีน้อย 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงกดดันให้

ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเปลี่ยนไป โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ที่ให้ความส าคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดความ
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน สามารถยกระดับ
ขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอดท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เงื่อนไข
ความจ าเป็นดังกล่าวท าให้เกิดการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและ
มีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัดในการใช้ทรัพยากรส่งผลให้ภาครัฐ
ปรับแนวความคิดเก่ียวกับภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน จากเดิมท่ีเน้นการควบคุมและด าเนินการเอง 
มาเป็นการก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ 

2. แนวคิดใหม่ดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการบริหารงานในหลายด้าน ทั้งการบริหารงานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพ่ือประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การปรับระบบงบประมาณจากแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่แบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting : SPBB) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบงบประมาณแบบใหม่จะเพ่ิม
ความรับผิดชอบและความโปร่งใสจากการใช้งบประมาณมากขึ้น ส่งผลให้ระบบราชการมีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. การพัฒนาระบบราชการไทย โดยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ.2546 - 2550) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเป้าประสงค์หลัก  
4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาด
ให้มีความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงและ
เทียบเท่าเกณฑ์สากล และการตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของ
ประชาชนด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
มีความโปร่งใส องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆจึงต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดย
สะท้อนผ่านการประเมินผลการบริหารจัดการและด าเนินงานว่า เกิดความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) 
มากน้อยเพียงใดประกอบกับ มาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ได้ระบุไว้ว่า  
“…..รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของ
รัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์-สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ.....” 
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นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ การสั่งการให้ส่วนราชการและ
ข้าราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ก าหนดไว้ในมาตราที่ 6 ว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 6 ประการคือ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการการตรวจสอบ จะมีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการก าหนด 

 โดยในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ดังกล่าว 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถวั ด
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
ประกอบด้วย ๓ มาตรา คือ 

มาตรา 21 
“ส่วนราชการการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่ายต่อหน่วยของ
บริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนซึ่งหากรายจ่ายต่อ
หน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภท
เดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้นต้องจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อด าเนินการปรับปรุง
การท างานต่อไป” 
 

มาตรา 22 
“ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มี 
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรี
ส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป หรือยุบเลิกและเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของ
ภารกิจหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลัง
ที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 
ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่
อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย” 
 

มาตรา 23 
“การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ าหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อ
สังคม ภาระตอ่ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่
ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะท าให้ต้นทุนการ
บริการสาธารณะต่ าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว” 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

 การด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 มาตรา 22 และมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ส านักงานคณะการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกับส านักงบประมาณได้จัดท าเอกสาร “แนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ให้ความเห็นชอบเอกสาร ดังกล่าว โ ดยมี
วัตถุประสงค์ของเอกสาร คือ  

1. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง 
(Self Assessment)  

2. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติภารกิจ และการจัดตั้งงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ
ต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
1. ความหมายของความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและกรอบการประเมินความคุ้มค่า 

 ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมายถึง การด าเนินการของส่วนราชการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและงบประมาณที่ต้องใช้ และการ
ด าเนินการนั้นมีการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใช้งบประมาณต่ า การด าเนินนั้น
เปิดเผยและเที่ยงธรรม สะดวกรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและบรรลุ
ภารกิจของรัฐ ซึ่งความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐจึงเป็นการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ  
ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีประเด็นในการประเมินความคุ้มค่าใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล  
มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ 

2. ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า 
 การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ ควรก าหนด
เป็นการประเมินการด าเนินการ 3 ระยะ คือ ก่อนการด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้น
การด าเนินการตามโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1ขั้นตอนในระยะก่อนการด าเนินการ 
 เมื่อหน่วยงานในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

งบประมาณหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องแสดงรายละเอียดของโครงการ 
ภายใต้หัวข้อต่อไปนี้อย่างชัดเจน 

- หลักการและเหตุผล : อธิบายหลักการ ที่มา เหตุผลของโครงการที่น าเสนอว่ามีความจ าเป็น
อย่างไร อาจเป็นสภาพปัญหา ข้อจ ากัดหรือโอกาสในการด าเนินงานที่ผ่านมา 

- วัตถุประสงค์ : อธิบายความต้องการ ความคาดหวัง เป้าหมายความส าเร็จที่ต้องการให้
โครงการบรรลุ ควรเป็นข้อความที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถวัดผลส าเ ร็จได้ ควรระบุ
องค์ประกอบที่ส าคัญให้ครบ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ  
(อาจเป็นกลุ่มบุคคล ผู้รับบริการ ประชาชน) ที่ต้องการบรรลุ อาทิ เพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับพันธกิจ 
หรือประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร 

- ระยะเวลาด าเนินการ : ระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- เป้าหมาย : สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ระดับของความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่สามารถติดตามประเมินผลได้ ควรก าหนดเป้าหมายให้อยู่เหนือระดับผล
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพ่ือกระตุ้นผลการด าเนินการให้สูงขึ้น หรือ
ดีกว่าเดิม 

- วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
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- กิจกรรม : ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ควรแสดงระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ 

- ผลผลิต (Output) : ก าหนดผลการด าเนินงานตามโครงการ อาจเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์ 
(Product) หรือการให้บริการ (Service) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องก าหนดผลผลิตให้เป็นรูปธรรมและ
รับรู้ได้ โดยเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของโครงการ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถควบคุมความส าเร็จได้ 
และสามารถระบุหน่วยนับหรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และสามารถค านวณต้นทุน
ผลผลิตหรือค่าใช้จ่ายได้ 

- ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลผลิตในรูปของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการไปใช้ 

- ตัวชี้วัดผลส าเร็จ : เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 มิติ คือ มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ อธิบาย
ความหมายของตัวชี้วัด วิธีการประเมิน สูตรการค านวณ ความถี่ในการติดตามประเมิน และ
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ก าหนดควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity) 

- มีข้อมูลที่จัดเก็บได้เพ่ือประเมิน (Availability of data) 

- มีข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดมีความเชื่อถือได้ (Reliability of Data) 

- สามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity)  

 ผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภาควรพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการโครงการ โดยพิจารณาความเชื่อมโยง สอดคล้อง ตอบสนองต่อ
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และพิจารณาความ
เป็นไปได้ตามสมมุติฐานของโครงการว่าจะเกิดความคุ้มค่า ตามที่เสนอในรายละเอียด
โครงการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการจัดล าดับความส าคัญและการจัดสรรทรัพยากร 

 2.2 ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ

โครงการตามตัวชี้วัด เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของขั้นตอนหรือกิจกรรม ตามความถี่ที่
ก าหนด และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ว่าด าเนินงานจริงเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
หรือไม่ โครงการได้ด าเนินไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้หรือไม่ มีความก้าวหน้าตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ หากไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ และต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน หรือจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือให้ด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบการประเมินความคุ้มค่า 

 2.3 ขั้นตอนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการตามโครงการ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ

โครงการตามตัวชี้วัด เป็นผู้ติดตามความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และ
จัดท ารายงานประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการ เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ มีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการขยายผลหรือการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไปอย่างไร 
 

3. กรอบการประเมินความคุ้มค่า  
การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้  
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่
ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณเป็นเงินได้  
  

กรอบการประเมินความคุ้มค่า เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการพิจารณา
ทางเลือกในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การประเมินจึงคลอบคลุม
ประเด็นส าคัญใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ 

 

      
ประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ 

บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร / 
กระบวนการท างาน / ผลิตภาพ 

ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจตามท่ี
คาดหมายและไม่คาดหมาย 
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มิติประสิทธิผล 

มิติประสิทธิภาพ 

มิติผลกระทบ 

การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ 

ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิต 

ประสิทธิภาพการผลิต 

ผลกระทบต่อประชาชน 

ผลกระทบทางสังคม 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ผลกระทบด้านอ่ืนๆ 

การประหยัด 

แผนภาพที่ 2 กรอบการประเมินความคุ้มค่าประเด็นส าคัญใน 3 มิติ 
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1) มิติประสิทธิผล เป็นการประเมินการบรรลุประสิทธิผลหรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดย
เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ก่อนด าเนินการ
หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัด 2 ด้าน คือ 

(1) การบรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจ เทียบกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จในการท างานว่า
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้เพียงใด รวมทั้งการประเมินด้วยว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ
นั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือเรียกว่าประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) 

(2) ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการ
นั้น ๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 

 ในกรณีที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบ กับ Cost ได้แก่ Benefit - Cost 
Ratio ในกรณี กระทรวงด้านเศรษฐกิจ หรือ Cost-Effectiveness ในกรณีกระทรวงด้าน
สังคม 

 การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการนั้น ๆ ทั้ง
ในด้านคุณภาพผลผลิตและการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับบริการ 

Cost – Effectiveness  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเกิดผลประโยชน์เชิงสังคม
อย่างไรเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย  เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค่า กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานไม่สามารถ
ประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขชัดเจนหรือภารกิจที่จัดท าเป็นโครงการให้วิเคราะห์ประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายซึ่ง
เป็นการประเมินผลระดับผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิต (Input) 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) เพ่ือพิจารณาว่า
ผลการปฏิบัติภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักได้เพียงใด เพราะเหตุใด  

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ (เชิงคุณภาพ) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยหน่วยงานผู้ให้บริการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ และประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  

2) มิติประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการท างาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด 
การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างานที่ประหยัดทรัพยากร 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมี 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด 

(1) ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัย ( Input) 
กระบวนการด าเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
ซึ่งประเด็นในการพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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(1.1) ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม เช่น การผลิตผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่
ก าหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนที่ก าหนด 

(1.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน เช่น การมีทางเลือกอ่ืน ๆ ในการด าเนินงาน  
การปรับปรุงวิธีการท างานที่มีอยู่ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

(1.3) ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร ระบบและกระบวนการในการท างาน การด าเนินการตรวจสอบและควบคุม เป็นต้น 

(1.4) สิ่งแวดล้อมในการท างาน เช่น การเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นลูกค้าและการ
บริการ การมีความเชื่อถือได้ การมีระบบให้ก าลังใจและประกาศความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทาง
ที่มาจากความเห็นชอบร่วมกัน เป็นต้น 

(2) การประหยัด หมายถึง การจัดหาทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ต่ าสุด 
การวัดประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรในมิติต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และเวลา ที่เหมาะสม  
กับลักษณะการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้เพ่ือสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วยเป็นตัวชี้วัดที่ต้อง
ด าเนินการตามมาตราที่ 21 ของพระราชกฎษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆนั้น สามารถเลือกใช้เท่าท่ีจ าเป็น อาทิ งบประมาณ 
บุคลากร และเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและน ามาเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้เพ่ือสะท้อนถึง
ความมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน 

• ต้นทุนต่อหน่วย ประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักของกรมบัญชีกลาง เปรียบเทียบกับ ต้นทุนที่
ประมาณการไว้ในขั้นตอนวางแผนว่าสูงหรือต่ ากว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด 

• สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร ประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นการวิเคราะห์ถึงความประหยัดในการท างาน  
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือดูว่าการด าเนินงานมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจาก
การประมาณการไว้เพียงใด และเพราะเหตุใด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

• สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการบริการเปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนด  วิเคราะห์ความรวดเร็วในการ
ท างาน การลดขั้นตอนและลดเวลาในการบริการ จัดท ามาตรฐานเวลาในการบริการ  

• คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ เป็นการ
วิเคราะห์ถึงคุณภาพในการให้บริการ โดยมีการจัดท ามาตรฐานคู่มือประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพที่
หน่วยงานก าหนด  
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• ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน วิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการส่งผล
ผลิต  

• ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ เป็นการประเมินของผู้รับบริการต่อผู้
ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ เช่น สอบถามจากประชาชนหรือส่วน
ราชการ และประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ 

3) มิติผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้
คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงผลกระทบในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(3.1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามภารกิจ
ภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น การมีงานท าและการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เช่น การสูญเสียอาชีพ/ทรัพย์สิน การเจ็บป่วยจาก
มลภาวะที่เกิดจากการด าเนินภารกิจ 

(3.2) ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ 
ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน และ
การสร้างความเป็นธรรมให้สังคม 

(3.3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินงานตามภารกิจ
ภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และด้านภูมิสถาปัตย์ 

(3.4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
การสร้างความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ระดับราคาสินค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด  
ดุลการคลัง การก่อหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได้ 

(3.5) ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการเมือง และความม่ันคงของประเทศ 

หน่วยงานควรประเมินผลกระทบภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ โดยก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน ซึ่ง
อาจเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดท าค าของบประมาณในแบบมุ่งเน้นผลงาน
หน่วยงานได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในระดับผลกระทบไว้แล้ว 
ดังนั้น หน่วยงานสามารถรายงานผลการด าเนินงานในระดับผลกระทบตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่า 
ตามประเภทของผลผลิต / โครงการหรือยุทธศาสตร์ 

ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค่า ประเภทของผลผลิต / โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์ 

การประเมินประสิทธิภาพ   

ต้นทุนต่อหน่วย  
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบ
กับต้นทุนที่ประมาณการไว้ ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) เปรียบ
เทียนกับค่าใช้จ่าย 

- ผลผลิต / โครงการที่สามารถประเมิน
ประสิทธิผลได้จะสามารถประเมิน
ต้นทุนต่อหน่วยได้ 
- ผลผลิต / โครงการที่ ไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิผลได้  ( เช่น  การ
บริหารงานธุรการ) แต่สามารถประเมิน
ผลผลิตในเชิงการเงินได้ โดยค านวณ
ปริมาณงานของผลผลิตเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่าย 

สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต
แต่ละชนิด ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับ
ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับการใช้
ปัจจัยการผลิต 

- ผลผลิต / โครงการที่ไม่สามารถ
ประเมินผลผลิต ใน เชิ งการ เ งิน ได้  
แต่สามารถประเมินผลผลิตในเชิงปัจจัย
การผลิต ด้านคน และครุภัณฑ์ได้ โดย
ค านวณปริมาณงานของผลผลิตต่อ
หน่วยบุคลากร หรือต่อหน่วยครุภัณฑ์ 

สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ
ให้บริการเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการท างานอัน
เกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับ
ผลผลิต (Output) ในเชิงเวลา 

- ผลผลิต / โครงการที่ต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านความเร็ว 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ความประหยัดในการท างานตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการผลิตและ
ระหว่ า งกา รด า เนิ น ง าน  ซึ่ ง เป็ นการ
ประเมินผลระดับกระบวนการ (Process) 
จากการใช้ปัจจัยการผลิต (Input) 

- ผลผลิต / โครงการที่ต้องการให้เกิดความ
ประหยัด (เช่น การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการ
ผลิตทั้งงบบุคลากร งบด าเนินการ 
และงบลงทุน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคใน
กระบวนการผลิตหรือบริการ) 

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ 
(เชิงคุณภาพ) 

วิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
ตามคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพ ซึ่ ง เป็นการประเมินผลระดับ
ผลผลิต (Output) ในเชิงคุณภาพ 

- ผลผลิต / โครงการที่ต้องการให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพใน
ระดับสากลหรือในระดับประเทศ 
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ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค่า ประเภทของผลผลิต / โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์ 

ปริมาณผลผลิตที่ ท า ได้ จริ ง 
เปรียบเทียบกับแผน  
(เชิงปริมาณ) 

วิ เ ค ราะห์ป ริ ม าณผลผลิ ตที่ ท า ได้ จ ริ ง
เปรียบเทียบกับแผน ซึ่งเป็นการประเมินผล
ระดับผลผลิต (Output) ในเชิงปริมาณ 

- ผลผลิต / โครงการที่ต้องการให้ได้
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนการให้บริการ  
(เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนการให้บริ การซึ่ ง เป็นการ
ประเมินผลระดับผลผลิต 

- ผลผลิต / โครงการที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางสังคม 

การประเมินประสิทธิผล   
Cost – Effectiveness  
(เชิงปริมาณ) 

กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานไม่สามารถ
ประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขชัดเจนหรือ
เป็นภารกิจที่จัดท าเป็นโครงการให้วิเคราะห์
ป ระสิ ทธิ ผ ลต่ อค่ า ใ ช้ จ่ า ยซึ่ ง เ ป็ นกา ร
ประเมินผลระดับผลลัพธ์  (Outcome) 
เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิต (Input) 

- ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกา รปฏ ิบ ัต ิภ า ร ก ิจ ส าม า รถบร ร ลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักซึ่งเป็นการ
ประเมินผลระดับผลลัพธ์ (Outcome) 

- ผลลัพธ์ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม (เพ่ือไปสู่การ
วิเคราะห์ Cost – Effectiveness ) 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ประโยชน์ 
(เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อผลประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งเป็น
การประเมินผลระดับผลลัพธ์ (Outcome) 

- ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินผลกระทบ   

การประ เมิ นผลกระทบต่ อ
ประชาชน  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ประเมินผลกระทบต่อประชาชน  - ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

การประเมิ นผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจและการเมือง  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง  - ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 

การประ เมินผลกระทบต่อ
สังคม และการเมือง  
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสังคมและการเมือง  - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
- ยุทธศาสตร์ด้านประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงของรัฐ 
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ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค่า ประเภทของผลผลิต / โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์ 

การประเมิ นผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

- ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

หลักเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไว้ดังนี้ 

(1) การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการท างานและงบประมาณที่ต้องใช้ 

ความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ ส่วนราชการจะต้องก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ โดยต้องเผยแพร่ให้
ข้าราชการและประชาชนทราบ 

(2) หลักความคุ้มค่า 

งานบริการสาธารณะต้องเกิดความคุ้มค่า โดยส่วนราชการจะต้องจัดท าบัญชีต้นทุนและต้องค านวณ
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ พร้อมทั้งรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ ถ้างานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดมีรายจ่ายสูง
กว่ารายจ่ายของงานประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าแผนการ
ลดรายจ่ายเสนอต่อส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณจะร่วมกัน
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็น
แนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดท างบประมาณในปีต่อไป 

การประเมินความคุ้มค่ายังรวมถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคมและประโยชน์หรือผลเสียซึ่งไม่อาจ
ค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

(3) ความโปร่งใส 

การจัดซื้อหรือจัดจ้างจะต้องเปิดเผยและเที่ยงธรรม ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ต้องค านึงถึงคุณภาพ
และการดูแลรักษาเป็นส าคัญ การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 
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(4) ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบส่วน
ราชการอ่ืน ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด จะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
ไว้ และขั้นตอนการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินสิบห้าวัน ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้
ความเห็นชอบ ประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ 

ถ้าส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
เวลาที่ก าหนด หากเกิดความเสียหายขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เกิดข้ึนจากความผิดของตน 

นอกจากนี้ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการที่รับผิดชอบในปัญหานั้น ๆ จะต้ อง
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ให้ด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็น 

ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการที่ ไม่ ใช่การวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมาย เมื่อ
คณะกรรมการมีมติแล้ว ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่า
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม  
ถ้ามีความเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย ให้บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฎในเรื่องนั้นด้วย 

(5) ความรับผิดชอบ 

โดยปกติการสั่งราชการจะสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น สามารถจะสั่งราชการด้วยวาจา แต่ผู้รับค าสั่งต้องบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็น  
ลายลักษณ์อักษรและเมื่อปฏิบัติราชการตามค าสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึก
ให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 
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สรุป  
 ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมายถึง  การด าเนินการของส่วนราชการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและงบประมาณที่ต้องใช้ และการ
ด าเนินการนั้นมีการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมินความ
คุ้มค่า ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ  การประเมินผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการ มีการก าหนดการประเมินการด าเนินการ 3 ระยะ 
คือ ก่อนการด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการตามโครงการ 

กรอบการประเมินความคุ้มค่า 

 การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม 

 กรอบการประเมินความคุ้มค่า เพ่ือให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการพิจารณา
ทางเลือกในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การประเมินจึงคลอบคลุมประเด็น
ส าคัญใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ 

ประเด็นในการประเมินความคุ้มค่าใน 3 มิติ 

1. มิติประสิทธิผล  เป็นการประเมินการบรรลุประสิทธิผลหรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ  
โดยเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ก่อนด าเนินการ
หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัด 2 ด้าน คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ และ ความพึงพอใจ 

- การบรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจ เทียบกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จในการท างาน 

- ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการ
นั้นๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 

2. มิติประสิทธิภาพ การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการ
ท างาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหา
ทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการท างานที่ประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ 
ตัวชี้วัดมี 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด 

- ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรที่ เป็นปัจจัย ( Input) 
กระบวนการด าเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ 

- การประหยัด หมายถึง การจัดหาทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่ เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ต่ าสุด 
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3. มิติผลกระทบ ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย 
ทั้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ทั้ งในและนอกพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังต้อง
ค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

- ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ  
ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ 

- ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการด าเนินงานตามภารกิจภาครัฐ  
ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน และ
การสร้างความเป็นธรรมให้สังคม 

- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินงานตามภารกิจ
ภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ 

- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้าง
ความเป็นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

- ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการเมือง และความม่ันคงของประเทศ 

หลักเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

1. การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการท างานและงบประมาณท่ีต้องใช้ 

2. หลักความคุ้มค่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
ส านักงบประมาณจะร่วมกันประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ แล้ว
รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก 
และจะเป็นประโยชน์ในการจัดท างบประมาณในปีต่อไป 

3. ความโปร่งใส การจัดซื้อหรือจัดจ้างจะต้องเปิดเผยและเที่ยงธรรม ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือ
จ้างเสมอไป 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
การอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบส่วนราชการอ่ืน ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีก าหนด จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

5. ความรับผิดชอบ โดยปกติการสั่งราชการจะสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น สามารถจะสั่งราชการด้วยวาจา แต่ผู้รับค าสั่งต้องบันทึก
ค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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