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คู�มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงานกระบวนการติดตามประเมินผลการใช)จ�ายประจําป-                                  

กลุ�มวิเคราะห0แผนงานและงบประมาณ 
 
 
1. วัตถุประสงค0 
 1.1 เพ่ือให�ส�วนราชการมีคู�มือการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามประเมินผลการใช�จ�ายประจําป� ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามงบประมาณ ซ่ึงจะเปFนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    
สําหรับผู�ปฏิบัติงานด�านการเร�งรัดติดตามการใช�จ�ายงบประมาณต�อไป  

1.2 เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานด�านการเร�งรัดติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณได�เข�าใจกระบวนการติดตาม
งบประมาณท่ีเปFนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําไปใช�ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให�การปฏิบัติงาน
ด�านการเร�งรัดติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 เพ่ือให�มีการบริหารและการติดตามการใช�จ�ายงบประมาณของส�วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพ จึงได�กําหนดให�มีการจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช�จ�าย
งบประมาณ เพ่ือให�สามารถติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินโครงการและการใช�จ�ายงบประมาณ             
ซ่ึงสอดคล�องกับระบบงบประมาณแบบมุ� งเน�นผลงานตามยุทธศาสตร# ท่ีให�ความสําคัญกับผลสําเร็จ               
ตามยุทธศาสตร# ในระดับต�างๆ และเพ่ือใช�ประโยชน#จากการรายงานท่ีเปFนรูปธรรมชัดเจน รวมถึงใช�ประกอบ    
ในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�ในป�ต�อไปด�วย 
 

2. ขอบเขต 
 คู�มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมเนื้อหาการดําเนินงาน และข้ันตอนการเร�งรัดติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณ
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�จ�ายงบประมาณประจําป� กระบวนการเร�งรัดติดตามการเบิกจ�าย
งบประมาณ เพ่ือให�การเบิกจ�ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมและหน�วยงานในสังกัดเปFนไปตามเปMาหมาย    
ท่ีรัฐบาลกําหนด  
 

3. คําจํากัดความ 
 การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในท่ีวางไว�อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว�างการปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปFนรายครั้ง (Separate Evaluation) 
 แผนการใช)จ�ายงบประมาณ หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย      
สําหรับหน�วยงานเพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบป�งบประมาณ 

ผลการใช)จ�ายงบประมาณ หมายถึง ผลการใช�จ�ายงบประมาณในช�วงระยะเวลาท่ีกําหนดเปFนรายเดือน/
รายไตรมาส/รายป� เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ�ายงบประมาณเพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ของโครงการและหน�วยงาน 
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4. หน)าท่ีความรับผิดชอบ 

การเร�งรัดติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป� มีผู�เก่ียวข�องทําหน�าท่ีในการดําเนินงาน ดังนี้ 
4.1. รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด�านอํานวยการ) (หน�วยงานท่ีดูแล: สปค. สนข. และสบพ.)                

รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน�ากลุ�มภารกิจการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านทางหลวง) (หน�วยงานท่ีดูแล: 
ทล. ทช. รฟท. รฟม. และ กทพ.) รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน�ากลุ�มภารกิจด�านการขนส�ง) (หน�วยงาน    
ท่ีดูแล: จท. ขบ. ทย. ขสมก.) เปFนผู�รับผิดชอบติดตามผลการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป�รายเดือน              
ของแต�ละหน�วยงานของหน�วยงานท่ีกําหับดูแลเปFนประจําทุกเดือน 

4.2 ปลัดกระทรวงคมนาคมเปFนประธานการประชุมคณะกรรมการเร�งรัดติดตามการดําเนินงานและ        
การเบิกจ�ายงบประมาณ โดยมีการเร�งรัดติดตามฯ หน�วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีได�รับการจัดสรร
งบประมาณแผ�นดินเปFนประจําทุกไตรมาส 

4.2. ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร#และแผนงาน มีหน�าท่ีกํากับ ดูแล การจัดทําข�อมูลรายงานผลการเบิกจ�าย
งบประมาณรายเดือน และรายงานต�อผู�บริหารเพ่ือใช�ในการเร�งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ�าย
งบประมาณต�อไป 

4.3. หัวหน�ากลุ�มวิเคราะห#แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงาน       
ในแต�ละข้ันตอนในการจัดทําข�อมูลผลการเบิกจ�ายและปaญหาอุปสรรคในการเบิกจ�ายงบประมาณเพ่ือใช�          
ในการเร�งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ�ายงบประมาณประจําป�  

4.4 นักวิเคราะห#นโยบายและแผน กลุ�มวิเคราะห#แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการจัดทําข�อมูล     
ผลการเบิกจ�ายและปaญหาอุปสรรคในการเบิกจ�ายงบประมาณเพ่ือใช�ในการเร�งรัดติดตามการดําเนินงานและ   
การเบิกจ�ายงบประมาณประจําป� 
 

5. Work Flow กระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการติดตามประเมินผลการใช�จ�ายประจําป� 
ข�อกําหนดท่ีสําคัญ : ความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการเบิกจ�ายงบประมาณ 

 

ลําดับ ข้ันตอนการทํางาน 
(Workflow) 

ผังงาน 
(Flow chart) 

ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ* 
(ตําแหน�ง/
กลุ�ม/ฝHาย) 

1 กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผล    
การใช�จ�ายงบประมาณ 

 
 

3 วัน กยผ.  
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

2 จัดทํารายงานแผน/ผลการใช�จ�าย
งบประมาณตามแบบฟอร#มท่ีกําหนด
เปFนรายเดือน/รายไตรมาส 
 

 5 วัน หน�วยงานใน
สังกัด คค. 

3 จัดส�งรายงานแผน/ผล                  
การปฏิบัติงาน และการใช�จ�ายงบฯ 
ให� สงป. เปFนรายเดือน/รายไตรมาส 
 

 1 สัปดาห# หน�วยงานใน
สังกัด คค. 

 

หน�วยงานในสังกัด คค. จัดทํารายงานแผน/ผล                 
การใช�จ�ายงบประมาณตามแบบฟอร#มท่ีกําหนด          

 

หน�วยงานในสังกัด คค. จัดส�งรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช�จ�ายงบฯ ให� สงป.      

กยผ. กาํหนดรูปแบบรายงานแผน/ผลการใช�จ�ายงบประมาณ 
 



ลําดับ ข้ันตอนการทํางาน 
(Workflow) 

ผังงาน 
(Flow chart) 

ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ* 
(ตําแหน�ง/
กลุ�ม/ฝHาย) 

4 ประมวลสรุปแผน/ผลการใช�จ�าย
งบประมาณภาพรวมของ คค.      
รายเดือน/รายไตรมาส 
 

 1 สัปดาห# กยผ.  
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

5 จัดการประชุมคณะกรรมการเร�งรดั
ติดตามการดําเนินงานและ          
การเบิกจ�ายงบประมาณของ คค. 
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเร�งรัด          
การเบิกจ�ายงบประมาณให�เปFนไป   
ตามแผน และพิจารณาสั่งการและให�
แนวทางหน�วยงานในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินการ/แก�ไขปaญหา
เพ่ือให�การเบิกจ�ายเปFนไปตามแผน 
 

 2 วัน กยผ. 
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

6 
 

จัดทํารายงานการประชุมและ         
ข�อสั่งการจากการประชุม ให�ผู�บริหาร คค. 
พิจารณาสั่งการหน�วยงานดําเนินการ 

 5 วัน กยผ.  
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

7 ดําเนินการตามข�อสั่งการ 
 

 
 
 
 
 

 หน�วยงานใน
สังกัด คค. 

กยผ. ประมวลสรุปแผน/ผลการใช�จ�ายงบประมาณภาพรวม
ของ คค. รายเดือน/รายไตรมาส 

 

กยผ. จัดการประชุมคณะกรรมการเร�งรัดติดตาม                 
การดําเนินงานและการเบิกจ�ายงบประมาณของ คค.  

กยผ. จัดทํารายงานการประชุมและข�อส่ังการ                
จากการประชุม ให�ผู�บริหาร คค. พิจารณาส่ังการ  

หน�วยงานดําเนินการ 

 หน�วยงานในสังกัด คค. เร�งรัดดําเนินการตามข�อส่ังการ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 กยผ. กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผลการใช�จ�ายงบประมาณและจัดส�งพร�อมแจ�งให�หน�วยงานทราบ
ภายในเดือนกันยายนก�อนเริ่มป�งบประมาณใหม�ในเดือนตุลาคม 

6.2 หน�วยงานจัดทํารายงานแผน/ผลการใช�จ�ายงบประมาณตามแบบฟอร#มท่ีกําหนดเปFนรายเดือน/รายไตรมาส    
และ ส�งไปรษณีย#อิเล็กทรอนิคส#ให� คค. ทราบเปFนประจําทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป พร�อมกับตรวจสอบ         
ผลการเบิกจ�ายงบประมาณเปFนประจําทุกสัปดาห#ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือเปFนฐานข�อมูล   
สําหรับผู�บริหารของหน�วยงานใช�ในการเร�งรัดติดตาม 

6.3 หน�วยงานจัดส�งรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช�จ�ายงบฯ ให� สงป. เปFนรายเดือน/รายไตรมาส 
6.4 กยผ. ประมวลสรุปแผน/ผลการใช�จ�ายงบประมาณภาพรวมของ คค. รายเดือน/รายไตรมาส            

โดยรวบรวมข�อมูลจากการรายงานผลรายเดือน ซ่ึงหน�วยงานส�งให�ทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไปมาประมวลผล     
ในภาพรวมเพ่ือเสนอผู�บริหารทราบ 

6.5 กยผ. จัดการประชุมคณะกรรมการเร�งรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ�ายงบประมาณของ คค.       
อย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณให�เปFนไปตามแผน และผู�บริหารพิจารณาสั่งการ
และให�แนวทางหน�วยงานในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ/แก�ไขปaญหาเพ่ือให�การเบิกจ�ายเปFนไปตามแผน 

6.6 กยผ. จัดทําสรุปรายงานการประชุมและข�อสั่งการจากการประชุม ให�ผู�บริหาร คค. พิจารณาสั่งการ
หน�วยงานดําเนินการ 

6.7 หน�วยงานในสังกัดพิจารณาดําเนินการตามข�อสั่งการตามท่ีได�มีการประชุมเร�งรัดติดตามการใช�จ�าย
งบประมาณเพ่ือแก�ไขปaญหาอุปสรรคในการดําเนินการและเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณให�เปFนไปตามเปMาหมาย
ท่ีรัฐบาลกําหนดต�อไป 
 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ลําดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน       

คุณภาพงาน 

ผู)รับผิดชอบ * 
(ตําแหน�ง/
กลุ�ม/ฝHาย) 

1  
 

กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผล     
การใช�จ�ายงบประมาณ 

3 วัน กยผ. กําหนดรูปแบบ
รายงาน/ผลการใช�จ�าย

งบประมาณ 

ได�แบบฟอร#ม        
การรายงานข�อมลูท่ีมี
รูปแบบครบถ�วนตาม
จุดประสงค#ในการ

เร�งรัดติดตามการใช�
จ�ายงบประมาณ 

 

กยผ. 
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

2  
 

จัดทํารายงานแผน/ผลการใช�จ�าย
งบประมาณตามแบบฟอร#มท่ีกําหนด

เปFนรายเดือน/รายไตรมาส 
 

5 วัน หน�วยงานในสังกัด 
คค. จัดทํารายแผน/

ผลการใช�จ�าย
งบประมาณตาม

แบบฟอร#มท่ีกําหนด 

รวบรวมข�อมลู        
ได�ครบถ�วน           

ทุกหน�วยงานและ
จัดทํารายงาน         

ในภาพรวมเสนอ
ผู�บริหารทราบผล    

การเบิกจ�าย
งบประมาณ 

 
 

หน�วยงานในสังกัด 
คค. 



ลําดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน       

คุณภาพงาน 

ผู)รับผิดชอบ * 
(ตําแหน�ง/
กลุ�ม/ฝHาย) 

3 

 
จัดส�งรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

และการใช�จ�ายงบฯ ให� สงป.         
เปFนรายเดือน/รายไตรมาส 

1 สัปดาห# หน�วยงานในสังกัด 
คค. จัดส�งรายงาน

แผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช�จ�าย

งบประมาณให� สงป. 
 

- หน�วยงานในสังกัด 
คค. 

4 

 
 

ประมวลสรุปแผน/ผลการใช�จ�าย
งบประมาณภาพรวมของ คค.        

รายเดือน/รายไตรมาส 

1 สัปดาห# กยผ. ประมวลสรุป
แผน/ผลการใช�จ�าย
งบประมาณภาพรวม
ของ คค. รายเดือน/

รายไตรมาส 
 

ได�ผลสรุปแผน/ผล   
การใช�จ�ายในภาพรวม

ของกระทรวง
คมนาคม ซ่ึงเปFน        

ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงและ
แม�นยําตรง          

ตามการประมวลผล
ของกรมบัญชีกลาง 

กยผ. 
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

5 

 
 

จัดการประชุมคณะกรรมการเร�งรัด
ติดตามการดําเนินงานและการ
เบิกจ�ายงบประมาณของ คค.       

เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเร�งรัดการ
เบิกจ�ายงบประมาณให�เปFนไป      

ตามแผน และพิจารณาส่ังการและ    
ให�แนวทางหน�วยงานในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินการ/แก�ไขปaญหา
เพื่อให�การเบิกจ�ายเปFนไปตามแผน 

 

2 วัน กยผ. จัดการประชุม
คณะกรรมการเร�งรัด
ติดตามการดําเนินงาน

และการใช�จ�าย
งบประมาณของ คค. 

 

หน�วยงานได�รายงาน
ปaญหาอุปสรรค      
ในท่ีประชุมให�

ผู�บริหารรับทราบ
อย�างสม่ําเสมอ

ครบถ�วนและผู�บรหิาร
ให�แนวทาง            

ในการแก�ไขปaญหา   
เพ่ือสามารถเร�งรดั       
การเบิกจ�ายอย�างมี
ประสิทธิภาพต�อไป 

กยผ. 
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

6 

 
 
 

จัดทํารายงานการประชุมและ        
ข�อส่ังการจากการประชุม ให�ผู�บริหาร 

คค. พิจารณาส่ังการหน�วยงาน
ดําเนินการ 

5 วัน กยผ. จัดทํารายงาน
การประชุมและ      
ข�อสั่งการจาก       

การประชุมให�ผู�บรหิาร 
คค. พิจารณาสั่งการ
หน�วยงานดําเนินการ 

 
 
 

ได�รายงานเสนอ
ผู�บริหารเพ่ือสั่งการได�
อย�างครบถ�วนและ        

มีประสิทธิภาพ 

กยผ. 
(กลุ�มวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ) 

7  
 

ดําเนินการตามข�อส่ังการ 

 หน�วยงานในสังกัด 
คค. เร�งรัดดําเนินการ

ตามข�อสั่งการ 

หน�วยงานรับทราบ
และพิจารณา
ดําเนินการได�      
อย�างครบถ�วน 

หน�วยงานในสังกัด 
คค. 

 
 
 



8. ระบบติดตามประเมินผล 
 กองยุทธศาสตร#และแผนงาน จะประเมินผลการดําเนินการ ท้ังในมิติการดําเนินโครงการและ           
การเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวม และโครงการท่ีดําเนินการและเบิกจ�ายเงินล�าช�า ตลอดจนปaญหา อุปสรรค 
ในการดําเนินงานในทุกๆ เดือน เพ่ือปรับปรุงแก�ไขการดําเนินการให�สอดคล�องกับสภาวการณ#เพ่ือให� 
ผลการเบิกจ�ายงบประมาณเปFนไปตามเปMาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ท้ังนี้จะมีการเปรียบเทียบสถิติผลการเบิกจ�าย
งบประมาณรายเดือนประจําป�ท่ีผ�านมากับผลการเบิกจ�ายปaจจุบันด�วย เพ่ือจะสามารถวิเคราะห#ได�ว�า             
ผลการเบิกจ�ายปaจจุบันสามารถเบิกจ�ายได�มีประสิทธิภาพกว�าป�ท่ีผ�านมา และผลการดําเนินงานสอดคล�องและ
เปFนไปตาม วิสัยทัศน# พันธกิจ กลยุทธ# และประเด็นยุทธศาสตร#หรือไม� เพ่ือให�การบริหารงานและการเบิกจ�าย
งบประมาณของกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพเปFนไปตามตัวชี้วัดและเปMาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดต�อไป  
 

9. เอกสารอ)างอิง 
 9.1 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ#และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 9.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2547 และ
ฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 9.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร#สํานักงานปลัด    
กระทรวงคมนาคม/แผนยุทธศาสตร#กระทรวงคมนาคม 
 9.4 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. .... 
 

10. แบบฟอร0มท่ีใช) 
 แบบฟอร#มติดตามประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณป�....  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ภาคผนวก 1 : ตัวอย�างแบบฟอร#ม 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 ภาคผนวก 2 : รายชื่อผู�จัดทํา 
 

รายช่ือผู)จัดทํา 

นางพิมพา สุทินศักด์ิ นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   กองยุทธศาสตร#และแผนงาน  

นางศิรินทรา ศุภธนรวี  นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   กองยุทธศาสตร#และแผนงาน 

นายสิขเรศ อร�ามรัตน#  นักวิเคราะห#นโยบายและแผนปฏิบัติการ            กองยุทธศาสตร#และแผนงาน 


