
ค ำอธิบำยวิธีกำรกรอกแบบเสนอแผนงำน โครงกำร หรือภำรกิจที่ขอรับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมจำกเงินกองทุนฯ 

ชื่อแผนงำน โครงกำร หรือภำรกิจที่ขอรับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมจำกเงินกองทุนฯ ต้องมีความ
ชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไรเป็นที่เข้าใจง่าย แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้น าแผนงาน โครงการ หรือ
ภารกิจฯ ไปใช้โดยชื่อแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ ที่ดีต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ แสดงลักษณะเฉพาะ
ของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ ซึ่งท าให้ทราบได้ว่าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
1. ชื่อหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรผู้ขอรับกำรสนับสนุน ระบุชื่อหน่วยงานระดับส่วนงาน กอง/ศูนย์/กลุ่ม หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอ และการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ ทั้งนี้ 
เพ่ือสะดวกแก่การประสานงาน การตรวจสอบ และการติดตามประเมินผล 
2. หลักกำร เหตุผลและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของแผนงำน โครงกำร หรือภำรกิจ เป็นการแสดงถึงความสอดคล้อง
กับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ปัญหา ความจ าเป็นที่ต้องมีแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ อาจยกทฤษฎีต่าง ๆ 
เข้ามาสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ด าเนินการ เพ่ือแสดงให้ผู้พิจารณาแผนงาน 
โครงการ หรือภารกิจฯ เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ นั้น 
3. วัตถุประสงค์ หลักกำรและเหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่แสดงถึงควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ หมายถึง ผลที่แผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ ต้องการให้บรรลุความส าเร็จ เป็นเครื่องชี้แนวทาง 
การด าเนินงานของผลที่แผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ นั้น โดยแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
4. วัตถุประสงค์ หลักกำรและเหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่แสดงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
ของกองทุนฯ ตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยระบุยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง 
กับแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ ให้ชัดเจน 
5. เป้ำหมำยของกำรด ำเนินแผนงำน โครงกำร หรือภำรกิจ  เป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทาง 
ในการปฏิบัติงานที่ระบุในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน เป็นการคาดหวังล่วงหน้าถึง 
ผลที่จะได้รับ 
6. ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (outcome) และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  

 6.1 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือ
ภารกิจฯ  ส าเร็จแล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ให้ ผลผลิตของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ  หรือผลที่ได้
ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ ฯ แล้ว ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ได้รับ
อะไรจากการท าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ” 
 6.2 ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดท าผลผลิตขึ้นมา ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ท าไมจึงมีการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต” 

6.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) หมายถึง การก าหนดการตรวจวัดความส าเร็จของผลิตโดยมีค่า/
เกณฑ์วัด และหน่วยวัดชัดเจนที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมสามารถวัดได้อย่างน้อย 4 มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประเมินผลได้ 

 



7. กำรติดตำมและกำรประเมินผล เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ  
ส าเร็จแล้ว ซึ่งต้องระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการติดตามดูผลได้อย่างไรเมื่อใด การประเมินผล  
อาจท าก่อนเริ่มด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ หรือสิ้นสุดแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือท าท้ัง 2 ช่วง หรือ 3 ช่วง ก็ได้ 
8. ประโยชน์หรือผลที่จะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
โครงการ หรือภารกิจฯ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เป็นการระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์และผลกระทบหรือมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไร ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการ หรือภารกิจฯ นั้น 
9. ด้ำนงบประมำณ ระบุแหล่งที่มา เป็นงบประมาณที่อยู่ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ
อะไร กิจกรรมใด ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่สนับสนุน
หรือส่งเสริมการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริม
จากงบประมาณปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืน หรือในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจาก
งบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่นแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. จ ำนวนเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมจำกกองทุนฯ  ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน  
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการสนับสนุนชัดเจน 
11. ข้อมูลพื้นฐำนและควำมพร้อมของแผนงำน โครงกำร หรือภำรกิจ (ด้ำนงบประมำณ) เป็นการแสดงถึง
ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานะความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ เกี่ยวกับด้าน
งบประมาณ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนฯ ใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน เช่น มีการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ หรือความพร้อมของการด าเนินงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
12. แผน/ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร วิธีด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินกำร การจัดท ารายละเอียดใน
การด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ  แยกเป็นกิจกรรมหรือให้มีการระบุวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น 
รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
และระบุระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใดตลอดจนระยะเวลาส่งมอบงวดงาน (ถ้าม)ี 
13. ผลการพิจารณาจากส่วนงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็น

อย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการนั้น ๆ ถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณ  

14. ผลการพิจารณาแผนงานฯ จากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

15. ข้อสังเกตของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ 
๑๖. ความเห็นของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ 
17. สรุปผลการพิจารณาอนุมัติแผนงานฯ 
 
 


