




คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๒ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๒ 
 

สารบัญ 
 

   หัวขอ         หนา 
 

 ๑. วัตถุประสงค           ๓ 

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน         ๔ 

        ๓. ขอบเขต       ๕ 

 ๔. ความรับผิดชอบ          ๕ 

 ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๕ 

 ๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารทีเ่กี่ยวของ                 ๖ 

 ๗. การจัดเกบ็และการเขาถึงเอกสาร         ๗ 

 ๘. ระบบการติดตามและประเมินผล         ๗ 

 ๙. ภาคผนวก            ๗ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๓ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 
 

๑. วัตถุประสงค   
     ๑.๑ เพื่อใชเปนแนวทางในรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของกองโครงการและงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
     ๑.๒ เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
     ๑.๓ เพื่อใหการดําเนินการรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)  ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
     ๑.๔ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตรกองทัพเรือดาน
บริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ใหหนวยตาง ๆ ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และ
คูมือการปฏิบัติงาน (Work mannal)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๔ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 
 

๒. ผังกระบวนการทํางาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)   
 

ลําดับ ขั้นตอน 

มาตรฐาน
เวลา 

(วัน/ชม.) 

ขอกําหนด 
ของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

๑      
๑ วัน 

  
สปช.ทร. 

๒   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๓   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๔   
๕ วัน 

 นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส.
และหนวย

สมทบ 

๕   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๖   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๗   
๓ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๘   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

   
ตามที่ 
ก.พ.ร. 
ระบุ 

  
สปช.ทร. 

รวม ๑๔ วัน  
 

 
 

 

สปช.ทร. เชิญประชุม 

จัดผูแทนเขารวมประชุม 
 

แจงหนวยที่รับผิดชอบผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด 
ดําเนินการประเมินผล 

A 

ไมครบถวน 

คป.ฐท.สส.สรุปผลการประเมินกิจกรรมของ ฐท.สส. 

ฐท.สส. พิจารณา 

ถูกตอง/ครบถวน 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

จัดสงผลการประเมินกิจกรรม 
 

สปช.ทร.สงผลการ
ประเมินให ก.พ.ร. 

สปช.ทร.จัดประชุมปรับแกไข 
 

หนวยที่รับผิดชอบประเมินผล/จัดสงรายงานให คป.ฐท.สส. 

เห็นชอบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๕ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 
 

๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ กระบวนงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 
 เริ่มจาก สปช.ทร. เชิญ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจประชุมชี้แจงการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool (PART)) 
ของ ทร.ปงบประมาณที่ผานมา โดยแจงกิจกรรมที่หนวยรับผิดชอบ ประกอบดวยรายละเอียดผลผลิต/กิจกรรมและ
เจาภาพผลผลิตใหหนวยรับทราบ จากนั้น คป.ฐท.สส.จะแจงหนวยตางๆ ใน ฐท.สส. ที่รับผิดชอบผลผลิต กิจกรรม
และตัวช้ีวัดตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปที่ผานมาใหจัดสงรายงานผลการวิเคราะห PART ในชุด
คําถามตางๆ พรอมเอกสารประกอบ ให คป.ฐท.สส.ตามเวลาที่กําหนด เมื่อหนวยที่รับผิดชอบตรวจสอบและ
รายงานผลการปฏิบัติให คป.ฐท.สส.แลวจะสรุปผลการปฏิบัติในภาพรวมของ ฐท.สส. เสนอ ผบ.ฐท.สส.พิจารณา
แลวจึงเสนอ สปช.ทร. เพื่อดําเนินการตอไป จากนั้น สปช.ทร.เชิญ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจประชุมพิจารณา
ปรับแกไขเพื่อเสนอ ทร.เห็นชอบและลงนามในหนังสือจัดสงผลการประเมินใหสํานักงาน ก.พ.ร.ตอไป 
 

๔.  ความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มีหนาทีด่ังตอไปนี ้
  ๔.๑.๑ พิจารณา/ลงนามใหความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool (PART)) 
  ๔.๑.๒ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงาน  
 ๔.๒ นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบตรวจสอบและรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool (PART)) 
 ๔.๓ คป.ฐท.สส. มีหนาที่ดังตอไปนี ้
   ๔.๓.๑ รวบรวมและสรุปรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool (PART))  ฐท.สส. เสนอตอ ผบ.ฐท.สส. 
   ๔.๓.๒ ดําเนินการเขารวมประชุม/สัมมนากับ สปช.ทร. และหนวยอื่นๆ  
   ๔.๓.๓ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําในการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool (PART)) 
ของ ฐท.สส. 
   ๔.๔.๔ ประสานขอมูลระหวาง นขต.บก.ฐท.สส., นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบกับ ทร.(กรมฝาย
อํานวยการที่รับผิดชอบ) 
 

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑ กระบวนการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool (PART)) 

 ๕.๑.๑ สปช.ทร. เชิญ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจประชุม โดยเปนการชี้แจงการจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 
Tool (PART)) ของ ทร.ปงบประมาณที่ผานมา รวมทั้งแจงกิจกรรมที่หนวยรับผิดชอบ ประกอบดวยรายละเอียด
ผลผลิต/กิจกรรมและเจาภาพผลผลิตใหหนวยรับทราบเพื่อเตรียมทําการประเมิน 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๖ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๖ 
 

 ๕.๑.๒ จัดผูแทนเขารวมประชุม คป.ฐท.สส.จะพิจารณาจัดผูแทนเขารวมประชุมแลวสรุปผลการประชุม
เสนอ ผบ.ฐท.สส.เพื่อกรุณาทราบและสั่งการให นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 ๕.๑.๓ แจงหนวยที่รับผิดชอบดําเนินการประเมิน เมื่อ คป.ฐท.สส.ตรวจสอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปที่ผานมาเรียบรอยแลวจะประสานและแจงรายละเอียดการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห PART ให
นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบที่รับผิดชอบผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดตามตามแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปดังกลาว ดําเนินการประเมินผลและจัดสงรายงานผลการวิเคราะห PART คป.ฐท.สส.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๕.๑.๔ หนวยที่รับผิดชอบประเมินผลและจัดสงรายงาน นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวย
สมทบตรวจสอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการในปที่ผานมาและดําเนินการประเมินผลแลวจัดสงรายงานผลการ
วิเคราะห PART ในชุดคําถามตางๆ พรอมเอกสารประกอบ ให คป.ฐท.สส.เพื่อดําเนินการตอไป 

 ๕.๑.๕ สรุปผลการประเมินกิจกรรม เมื่อ  นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบที่รับผิดชอบ 
รายงานผลการวิเคราะห PART ให คป.ฐท.สส.เรียบรอย จะตรวจสอบรายละเอียดผลการวิเคราะห PART ทั้งหมด
ของ ฐท.สส.แลวพิจารณาจัดทําบันทึกเสนอ ผบ.ฐท.สส.พิจารณาใหความเห็นชอบและสงเรื่องให สปช.ทร.ตอไป 

 ๕.๑.๖ ผบ.ฐท.สส. พิจารณา และลงนามในบันทึกเห็นชอบผลการวิเคราะห PART แตหากไมเห็นชอบจะ
สงกลับใหแกไข 

 ๕.๑.๗ คป.ฐท.สส. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เมื่อ ผบ.ฐท.สส.ลงนามเห็นชอบเสร็จเรียบรอย 
ดําเนินการจัดสงให สปช.ทร. ดําเนินการตอไป 

 ๕.๑.๘ สปช.ทร.จัดประชุมแกไข สปช.ทร. เชิญ นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจประชุม เพื่อรวมพิจารณา
ปรับปรุงแกไขผลการวิเคราะห PART ของหนวยตางๆ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ สปช.ทร.จะพิจารณาจัดทําเปน
รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool (PART)) ในภาพของ ทร.เสนอสํานักงาน ก.พ.ร.ตอไป 

 ๕.๑.๙ สปช.ทร.สงผลการประเมินให ก.พ.ร. เมื่อ ทร.เห็นชอบรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) แลวจะจัดสงขอมลูใหสํานักงาน ก.พ.ร. และสําเนาเรื่องให 
นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจรับทราบ 

 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวของ 
    ๖.๑ การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment 
Rating Tool (PART)) 
    ๖.๒ คูมือการพัฒนาการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณผลผลิตดาน
ความมั่นคง 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART)   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๗ ของ ๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๗ 
 

๗. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารสารที่เก่ียวของ 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
การวิ เคราะห ระดับ
ความสําเร็จ  (PART) 

ชั้นเก็บเอกสาร ของ 
คป.ฐท.สส. 

คป.ฐท.สส. - แฟมเอกสาร 
- ไฟลขอมูลในเครื่อง 
  คอมพิวเตอร 

- ป 

 
๘.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ แผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส. 
 ๘.๒ ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส. 
 

๙.  ภาคผนวก 
     - แบบฟอรมรายละเอียดการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool (PART)) 
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