
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ และก ากับติดตามผลการด าเนินงานและการเงินปี 2561 
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผลลัพธ์การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 

สืบเนื่องจากการบริหารจัดการโครงการปีที่ผ่าน ๆ มา มีปัญหาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายต่่า เครื่องมือในการ

ก่ากับติดตามที่ส่งสัญญาณยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทั้งมีแบบรายงานจ่านวนมาก จะเห็นได้จาก 

- 3 ไตรมาสแรกมีปัญหาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายต่่ามาก ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่มีการวางแผนการ

ด่าเนินงานและการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3-4 ส่งผลให้คณะอนุกรรมการธิกาฝึกอบรม สัมมนา ประชา

สัมพันธ์ฯ ของสภานิติบัญญัติ ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีของสถาบัน เนื่องจากประสิทธิภาพใน

การเบิกจ่ายต่่ามาก  

- ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและก่ากับ พบว่า  

1) จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส 3 ปี ที่ผ่านมา มีผลการเบิกจ่ายต่่ามากในไตรมาส 1-2 

2) การวางแผนการด่าเนินงาน/แผนเงิน ส่วนใหญ่วางแผนการด่าเนินงานไว้ในไตรมาส 3-4 ไม่สอดคล้องกับ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของรัฐ 

3) การวางแผนด่าเนินงาน ไม่สอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ /วัตถุประสงค์ รวมทั้งไม่มีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ประกอบการชี้แจงเหตุผลการด่าเนินงานโครงการที่ล่าช้า 

ในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผลลัพธ์ของการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของสพฉ. และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล ดังนั้น จึงได้ก่าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการ

บริหารจัดการโครงการ ปี 2561 ดังนี้ 

1. มาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
1.1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรการของประเทศ  

1.1.1.เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน (อ้างอิงมาตราการเพ่ิมประสิทธิภาพของส่านัก

งบประมาณ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ภาพรวม ร้อยละ 100 35% 30% 20% 15% 
งบประจ่า ร้อยละ 100 35% 30% 20% 15% 
งบลงทุน  ร้อยละ 100 20% 20% 30% 30% 

 

1.1.1.งบลงทุน ให้ก่อหนี้ผูกพัน โดยการลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาสที่ 1 (มิฉะนั้นส่านักงบประมาณ

จะมีมาตรการในการดึงงบประมาณคืนคลัง) 



1.2. การจัดท าโปรแกรมระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการท่างาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

บันทึกการวางแผนตั้งต้น การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ และการ

รายงานผลการด่าเนินงานตัวชี้วัด (KPI) โดยจะยกเลิกแบบรายงานต่าง ๆ ที่เคยด่าเนินการ เพ่ือให้การ

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการใช้กระดาษ 

1.3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถท างานนอกสถาบัน ผ่านโปรแกรมระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ได้ 

เพ่ืออ่านวยความสะดวกในการท่างาน 

2. เกณฑ์การก ากับติดตามผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน  
2.1. เกณฑ์การก ากับติดตามผลการใช้จ่ายเงิน  

สถานะผลการใช้จ่ายเงิน     ไม่ผ่าน   ควรปรับปรุง          ผ่าน 

ไตรมาส ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
Q 1 0.00-25.00 25.01-34.99 35.00-100.00 
Q 2 0.00-55.00 55.01-64.99 65.00-100.00 
Q 3 0.00-75.00 75.01-84.99 85.00-100.00 
Q 4 0.00-90.00 90.01-99.99 100.00 

2.2. เกณฑ์การก ากับติดตามผลการด าเนินงานระดับโครงการ (เริ่มด าเนินการปีแรก) โดยก ากับผลงานตาม

ตัวช้ีวัดของโครงการ ให้ส่านักก่าหนดตัวชี้วัดความส่าเร็จของโครงการ และก่าหนดเกณฑ์การวัด 5 ระดับ โดย

วางแผนการก่ากับเป็นรายไตรมาส  

สถานะ KPI ระดับโครงการ    ไม่ผ่าน   ควรปรับปรุง          ผ่าน 

ไตรมาส ระดับ ระดับ ระดับ 
Q 1 ไม่เข้าเกณฑ ์ เกณฑร์ะดับ 1 เกณฑร์ะดับ 2 
Q 2 เกณฑร์ะดับ 1 เกณฑร์ะดับ 2 เกณฑร์ะดับ 3 
Q 3 เกณฑร์ะดับ 2 เกณฑร์ะดับ 3 เกณฑร์ะดับ 4 
Q 4 เกณฑร์ะดับ 3 เกณฑร์ะดับ 4 เกณฑร์ะดับ 5 

ข้อดี  มีความยืดหยุ่นในการด่าเนินงานภายใต้โครงการ สามารถปรับเกลี่ยระหว่างกิจกรรมหลัก/

กิจกรรมรองได้  โดยไม่ท่างานให้ผลผลิตของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ลดลง 

ข้อจ ากัด 1) ทุกโครงการต้องก่าหนดตัวชี้วัดผลส่าเร็จระดับโครงการ (เพ่ิม) ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ

ตัวชี้วัดขององค์กร 

 2) การก่ากับความก้าวหน้าอาจจะไม่แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนในระดับกิจกรรม 

 

 



 

2.3. เกณฑ์การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดขององค์กร  

อ้างอิงเกณฑ์ Annex 5.1 -5.2    

Annex 5.1 (ร่าง) นิยามและเกณฑ์การวัด ตัวชี้วัดการประเมินผลการด่าเนินงานของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ  ประจ่าปีงบประมาณ 2561 ผ่านกพฉ. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 

Annex 5.2  (ร่าง) นิยามและเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2561 

สถานะ KPI ระดับองค์กร    ไม่ผ่าน   ควรปรับปรุง          ผ่าน 

ไตรมาส ระดับ ระดับ ระดับ 
Q 1 ไม่เข้าเกณฑ ์ เกณฑร์ะดับ 1 เกณฑร์ะดับ 2 
Q 2 เกณฑร์ะดับ 1 เกณฑร์ะดับ 2 เกณฑร์ะดับ 3 
Q 3 เกณฑร์ะดับ 2 เกณฑร์ะดับ 3 เกณฑร์ะดับ 4 
Q 4 เกณฑร์ะดับ 3 เกณฑร์ะดับ 4 เกณฑร์ะดับ 5 

  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ส านักยุทธศาสตร์ : 
1. สนับสนุนทุกส่านัก/กลุ่ม เพ่ือให้การวางแผนการด่าเนินงานและแผนการใช้เงิน การบริหารจัดการโครงการ 

การก่ากับติดตามผลการด่าเนินงานและผลการใช้เงิน และการทบทวนกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 
2. สนับสนุนด้านวิชาการในการบริหารยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรของสถาบัน 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานและผลการใช้เงิน เป็นรายไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ให้รวบรวม

และวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานและผลการใช้เงิน เป็นรายเดือน โดยจัดท่ารายงานและ performance 
dashboard เพ่ือส่งสัญญาณเตือนการด่าเนินงานของสถาบัน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ
ด่าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

4. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบัน โดยจัดท่ารายงานและ performance 
dashboard เพ่ือส่งสัญญาณเตือนการด่าเนินงานของสถาบัน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ
ด่าเนินงานให้มีประสิทธิผล 

ผู้อ านวยการส านัก/กลุ่ม 
1. ร่วมและสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบันทุกข้ันตอน 
2. บริหารจัดการแผนงาน โครงการและงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรการของการ

ด่าเนินงานและใช้จ่ายเงินของสถาบัน 
3. อ่านวยการให้คณะท่างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฉ. (ขุนแผน)/ ผู้รับผิดชอบโครงการ ด่าเนินงานตาม

แผนการด่าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 



4. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานและผลการใช้เงินของส่านัก เป็นรายไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 4  
ให้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานและผลการใช้เงินเป็นรายเดือน ให้มีประสิทธิภาพ  

5. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบัน ให้มีประสิทธิผล 

คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพฉ. (ขุนแผน) :  
ช่วยสนับสนนุนการบริหารยุทธศาสตร์ของส่านัก/กลุ่ม ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการบริหารยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน 

1. ร่วมจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน  
2. เป็นแกนหลักในการจัดท่าแผนกลยุทธ์ของส่านัก/กลุ่ม  
3. สนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์ของสถาบัน หรือกลยุทธ์ของส่านัก/กลุ่ม เป็นแผนปฏิบัติการ 
4.  สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อ่านวยการในการบริหารยุทธศาสตร์ โดย 

4.1. รวบรวมและกลั่นกรองแผนงาน โครงการ งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน หรือกล
ยุทธ์ของส่านัก/กลุ่ม  

4.2. สนับสนุนผู้รับผิดชอบให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ บันทึกข้อมูลโครงการ/ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Gantt Chart) ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้น ภายใน 25 กย. 60 

4.3. สนับสนุนผู้รับผิดชอบให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ บันทึกผลการ
ด่าเนินงานรายโครงการ /บันทึกผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาสของ
ทุก ๆ ไตรมาส รวบรวมและวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินและผลด่าเนินงานรายโครงการ รายงานผลการ
ด่าเนินงานตามตัวชี้วัดของส่านัก ทุก ๆไตรมาส  เพ่ือก่ากับติดตามผลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องเป็นระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ท่าหน้าที่ 

1. จัดท าโครงการ, แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Gantt Chart), แผนการด่าเนินงาน ตาม
แบบฟอร์มที่ก่าหนดและเสนอผู้อ่านวยการเพ่ือพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการสพฉ. ภายในวันที่ 
15 กย. 60 

2. บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในการบริหารจัดการ
โครงการ ภายใน 25 กย. 60  

3. บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มก่อหนี้ผูกพัน การส่งเบิกจ่าย และก่ากับ
ติดตามผลการเบิกจ่าย กรณีไม่เป็นไปตามแผน ต้องรายงานปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด่าเนินงาน ให้ผู้อ่านวยการเพ่ือพิจารณาแก้ปัญหา หรือเสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาต่อไป 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ทุกไตรมาส ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส กรณีผลการ
ด่าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ต้องรายงานปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ



ด่าเนินงาน ให้ผู้อ่านวยการเพ่ือพิจารณาแก้ปัญหา หรือเสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อไป 

5. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดขององค์กรที่ได้รับมอบหมายจากส่านัก (ถ้ามี) ทุกไตรมาส ภายใน 15 
วันหลังสิ้นสุดไตรมาส กรณีผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ต้องรายงานปัญหาอุปสรรค พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด่าเนินงาน ให้ผู้อ่านวยการเพ่ือพิจารณาแก้ปัญหา หรือเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

 
 
 


