คํานํา
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring) เปนการดําเนินงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา มีความโปรงใส และบรรลุ
เปาหมายทุกตัวชี้วัด รวมทั้งเพื่อบริหารราชการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
ในปงบประมาณตอไป
สํานักนโยบายและแผน สป. โดยกลุมงานติดตามและประเมินผล ไดวิเคราะหและออกแบบ
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปอยางตอเนื่อง
เพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน กําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน ซึ่งจะชวยกระตุนและ
ผลักดันใหหนวยงานปฏิบัติราชการไดบรรลุผลตามยุทธศาสตร รวมทั้งจะทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การติดตามผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring) ไดถูกพัฒนาขึ้นดวยความรวมมือเปนอยางดี
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชเพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งสามารถเปนตัวอยางใหหนวยงานอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมไดตอไป
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๑
๑
๓
๓
๗
๘
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๓.๑ วัตถุประสงคของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
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และแผนการใชจายงบประมาณ
๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model :
กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ
และแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย (E - Monitoring)
๓.๔ คําอธิบาย SIPOC Model และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตละขั้นตอน
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๓.๗ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
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บทที่ ๔

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๔.๑ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น
๔.๒ การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ

ภาคผนวก วิธีการเขาใชงานระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณ
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บทที่ ๑
ขอมูลสําคัญของกระบวนการ
๑.๑ ความสําคัญของกระบวนการ
หลั งจากการปฏิ รู ป ระบบราชการในป พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐบาลมี น โยบายในการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณไปสู ร ะบบงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร (Strategic
Performance Based Budgeting : S.P.B.B) หมายถึง ระบบงบประมาณที่ใหความสําคัญกับการกําหนดพันธกิจ
จุดมุงหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการอยางมีระบบ มีการติดตามและประเมินผลสม่ําเสมอ
เพื่อวัดผลสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรมหรือระดับหนวยงาน
และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการริเริ่มใหกระทรวงจัดทํายุทธศาสตร รวมทั้งกําหนดเปาหมายการใหบริการ
สาธารณะระดับกระทรวง พรอมทั้งใหกระทรวง ทบวง กรม เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการและภารกิจ
ของหนวยงาน เพื่อให การจั ดสรรทรั พยากรเป นไปอย างมีประสิทธิ ภาพและการบริการสาธารณะของรั ฐ บาล
สอดคลองกับความตองการของประชาชน
ระเบี ยบว าด วยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลักษณะ ๒ การบริ หารงบประมาณ
รายจายสําหรับ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ การจัดทําและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช จายงบประมาณ ขอ ๑๑ กําหนดใหส วนราชการและรั ฐวิ สาหกิจจั ดทําแผนการปฏิบั ติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ
ไมนอยกวาสิบหาวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด ซึ่งสํานักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณเต็ มตามจํานวนวงเงิน งบประมาณรายจายที่กําหนดไว ในพระราชบั ญญัติ งบประมาณรายจ าย
ประจําป และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความ
เห็ น ชอบจากสํ านั กงบประมาณแล ว ในการใช จ ายหรื อ กอ หนี้ ผู ก พัน และขอเบิ ก จ า ยงบประมาณรายจ า ย
ลักษณะ ๔ การรายงานผล ขอ ๓๕ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดใหมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้ (๑) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว หรือ
ตามทีไ่ ดตกลงกับสํานักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ พรอมทั้งระบุปญหา
อุ ป สรรคและแนวทางแก ไข ตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งบประมาณกํ าหนด และจั ด ส งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาส ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส (๒) รายงานประจําป
ที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง โดยมีตัวชี้ วัดที่ชัดเจนสงสํานักงบประมาณภายในหกสิบวันนั บแตวันสิ้นปงบประมาณ และขอ ๓๖
สํานักงบประมาณจะรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมปฏิบัติการหรือไมอาจ

๒

ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และจะใชผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใชจายงบประมาณประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไปดวย
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับการบริหารราชการแผนดินในปจจุบัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารรับทราบผล
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนหรือนโยบายการบริหารราชการ ความเสี่ยงของงานหรือโครงการ รวมถึง
ปญหาและขอจํากัดอื่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกํากับติดตามงานโดยเฉพาะการใชจายงบประมาณ ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุมคา และเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งปญหา/
อุปสรรคของการดําเนินงาน
การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) เปน การเก็บ รวบรวมขอมูล กระบวนการนํา
ทรัพยากรของโครงการมาดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดผลงานของโครงการ
สวนการประเมินผล (Evaluation) เปนการดําเนินการใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไข
เพื่อการพัฒนา โดยมีทั้งการประเมินผลกระบวนการ (การวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ) การประเมินผล
ที่ไดรับของโครงการ (เนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการ) และการประเมินผลกระทบของโครงการ สวน
การติ ด ตามผลการใช จ ายงบประมาณมีวั ต ถุป ระสงคสํ าคัญ คือ (๑) เพื่อประมวล/วิ เ คราะห ผ ลการใช จ าย
งบประมาณในภาพรวม (๒) เพื่อติดตามความกาวหนาการใชจายงบประมาณเปนระยะๆ (๓) เพื่อรับทราบปญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแกไข (๔) เพื่อเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและ
เปาหมายที่กําหนด ดวยเหตุนี้ การจัดทําคูมือการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยกําหนดแนวทางและกลไกในการติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะ
และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
จัด ทํา แผนมหาดไทยแมบ ท และมีห นา ที่สํา คัญ ในการประสานแผนการปฏิบัติง าน เสนอแนะนโยบาย
ในการตั้ง และจัด สรรงบประมาณประจํา ป รวมทั้ง ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง านของหนว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนับ สนุน การบริห ารราชการของกลุมภารกิจ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนติดตามผลการใชจายงบประมาณ
ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดว ยเหตุนี้ สํา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทยจึง ไดกํา หนดใหมีก ระบวนการติด ตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณเปนกระบวนการทํางานที่สําคัญ โดยไดปรับปรุง
และพั ฒนากระบวนการอย างต อเนื่ อง เพื่ อผลั กดั นและส งเสริ มให ภารกิ จ และพั นธกิ จของสํ านั กงานปลั ด
กระทรวงมหาดไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว โดยการออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามผลใหเหมาะสมกับ
สภาวการณของการขับเคลื่อนโครงการ/งาน/กิจกรรมในแตละหวงเวลา เพื่อใหไดผลที่สามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์
หรือปญหา/ขอจํากัดอยางแทจริง โดยกลุมงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป. ไดปรับบทบาท
ในการติดตามผลการดําเนินงานใหเปนเชิงรุกมากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงทั้งดานการออกแบบกระบวนการทํางานและ

๓

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการติดตามผล และการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหสอดคลองกับภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

๑.๒ หนวยงานดําเนินงานและหนวยงานสนับสนุน
การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนวยงานในการดําเนินงาน
ที่สํ าคัญ จํ านวน ๑๘ กอง/สํ านั ก/ศูนย โดยมีสํ านั กนโยบายและแผน สป. ทําหน าที่ป ระสานงานเพื่อจั ด ทํา
แผนปฏิ บัติ ราชการและแผนการใชจ ายงบประมาณ ตลอดจนติ ดตามผลการดําเนิ นงานในภาพรวม รวมทั้ง
ประสานการดํ าเนินการในส วนที่เกี่ยวของ เพื่อให การขับเคลื่อนกระบวนการสอดคลองกับภารกิจของสว น
ราชการและเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

๑.๓ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดออกแบบกระบวนการทํางาน
ที่สําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรางประโยชนใหแกผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งสงผลใหการขับเคลื่อนงานบรรลุภารกิจและพันธกิจหลักของหนวยงาน ทั้งนี้ ในการออกแบบกระบวนการ
ไดมีการวิ เคราะห และพิจารณาป จจั ยสํ าคัญ ประกอบด วย ผู รั บบริ การ ผู มีส วนได ส วนเสี ย ความต องการของ
กลุมเปาหมาย ขอกําหนดที่สําคัญ (ความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุมคา และการลดตนทุน) และความสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร พันธกิจ ซึ่งสามารถ
จําแนกได ดังนี้
๑. ผลผลิตของกระบวนการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดผลผลิต คือ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๒. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ประกอบดวย
๒.๑ ผูรับบริการ ไดแก ผูบริหาร และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ความตองการ/ความคาดหวัง คือ (๑) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณมีความถูกตอง ครบถวน ทําใหแกไขปญหาไดรวดเร็วและทันทวงที (๒) การมีเครื่องมือ
ในการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๒.๒ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก หนวยงาน/ผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ทั้งสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสวนราชการอื่นนอกกระทรวงมหาดไทย
ความตองการ/ความคาดหวัง คือ ความเปนธรรม โปรงใส รวดเร็ว รวมถึงผลการปฏิบัติงาน
และผลการใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๔

๓. ความรูและทักษะที่สําคัญของผูปฏิบัติงานในกระบวนการ ตองเปนผูที่มีความรูในดาน
การวางแผน การวิเคราะห การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมองภาพองครวม
๔. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ประกอบดวย
๔.๑ ดานความตองการของผูรับบริการ ไดแก การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณมีความถูกตอง ครบถวน สามารถรายงานและติดตามผลเพื่อแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที
๔.๒ ดานความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก การนําผลที่ไดจากการทบทวนมาใช
เปนกรอบแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณปตอไป
๔.๓ ดานกฎหมาย ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
๔.๔ ดานประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดแก กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละ
ขั้นตอน
๔.๕ ดานความคุมคาและการลดตนทุน ไดแก การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย งาย สะดวก
รวดเร็ว และไมซับซอน เพื่อใหการติดตามผลการดําเนินงานเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของรัฐ

๕

ตารางที่ ๑ ขอมูลในการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการ
ผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

- ผูรับบริการ ไดแก
ผูบริหาร/
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- ผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก หนวยงาน/ผูไ ดรับ
ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สวนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และ
สวนราชการอื่นนอก
กระทรวงมหาดไทย)

ความตองการ
ของผูรับบริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย

- แผนปฏิบัติงาน
ราชการฯ มีความเชื่อมโยง
และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ
แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย คสช.
ยุทธศาสตร สป.มท.
- การมีเครื่องมือ

ในการกํากับและ
ติดตามผลใหเปนไป
ตามเปาหมาย
ที่กําหนด
- การนําผลการ
ทบทวนมากําหนด
แนวทางและปรับปรุง
การดําเนินงาน
ในปตอไป
- การเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการฯ
หลากหลายชองทาง

ผลผลิต
ของ
กระบวนการ

- รายงานผล

การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ
ประจําปของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ขอกําหนดที่สําคัญ
(Key Requirement :
KR)

- กรอบระยะเวลา
ในการดําเนินการ
แตละขั้นตอน
- คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการฯ
- การรายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
ไดทันเวลา ถูกตอง
และครบถวน
- การเพิ่มชองทาง
ในการรายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
ที่ทันสมัย ไมซับซอน
โดยสามารถ
ประมวลผลไดสะดวก
และรวดเร็ว

กระบวนการ
ที่สําคัญ

การติดตามผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจาย
งบประมาณ
รายจายประจําป
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(E – Monitoring)

๖

แผนภาพที่ ๑ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ
การวางแผน (Plan)
- ศึกษา วิเคราะห และทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การปรับปรุงแกไข (Act)
- ทบทวน/ปรับปรุงเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
ปที่ผานมา เพื่อศึกษาปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน
สําหรับกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินงานในปตอไป

วงจร
การติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ

การปฏิบัติตามแผน (Do)
- จัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ
- พัฒนาระบบการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ (E – Monitoring)
ที่ทันสมัย สะดวก ผานเว็บไซต
- จัดทําคูม ือการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เพื่อสรางความเขาใจ
และแนะนําการใชงานเบื้องตน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
- ประมวลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยวัดผลสําเร็จ
ของผลผลิตเชิงปริมาณของงาน/งบประมาณโครงการที่ดําเนินการได
ในปงบประมาณเทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ที่กําหนดไว (รายไตรมาส)
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเผยแพร
ในรูปของเอกสารและเว็บไซต (รายไตรมาส)
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ และใหขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป

๗

๑.๔ ความทาทายของกระบวนการ
กระบวนการจั ดทํารายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติร าชการและแผนการใช จาย
งบประมาณมีความทาทายเชิงกลยุทธในการขับเคลื่อนกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน ประกอบดวย
๑. ดานพันธกิจ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความซับซอนในหลายมิติ ทั้งภูมิประเทศ สังคม และ
เศรษฐกิจตอการผลักดันใหพันธกิจบรรลุเปาหมายของรัฐบาล/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยมี ภ ารกิ จ หลากหลายและมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นโยบายบอยครั้ง สงผลใหหนวยงานตองปรับยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและการติดตามผลการดําเนินงานจึงอาจหยุดชะงักและขาดความตอเนื่อง
๒. ดานนโยบาย
๒.๑ การกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามที่สํานักงบประมาณเสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีซึ่งกําหนดเปาหมายไวคอนขางสูง หากเกิดเหตุการณไมปกติที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
สวนราชการ อาจสงผลตอการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
๒.๒ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากสํานักงบประมาณเกิดความลาชาหรือ
จัดสรรใหต่ํากวาราคากลาง อาจสงผลใหการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
๓. ดานการปฏิบัติ
๓.๑ ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูรับบริการหลักและผูที่เกี่ยวของ สงผลให
จําเปนตองพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังกลาว
๓.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจางไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดหรือการดําเนินการ
ตามมาตรการตางๆ เชน มาตรการปรับลดคางานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุดวยวิธี e – market
หรือ e – bidding ทําใหตองเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ใหความสําคัญเรื่องความโปรงใส เพื่อปองกันการทุจริต การดําเนินการตางๆ จึงตองเปนไปตามระเบียบ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๓.๓ บางหนวยงานอาจมีปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ ทําให
ไมสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๓.๔ การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป การปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมตางๆ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/หรือสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งอาจสงผลใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ตองแจงตอคณะทํางานติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทราบ
เพื่อใหผูบริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการอื่นๆ ตอไป

๘

๔. ดานบุคลากร
๔.๑ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณ ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและ
กระบวนการงบประมาณ เพื่อ ให ก ารกํ าหนดขั้ น ตอน ระยะเวลา และกิ จ กรรม หรื อการปรั บ แนวทางการ
ดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ตลอดจนแผนการใช จ า ยงบประมาณที่ กํ า หนดไว หากเกิ ด
สถานการณไมปกติ
๔.๒ การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ/ทักษะหลายดาน (Multi – skills) และมีองคความรู
เกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งปจจัยภายในประเทศ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๕. ปจจัยเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
การเปลี่ ย นแปลงสํ า คั ญ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ การขั บ เคลื่ อ นงานของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก
๕.๑ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใหทุกหนวยงานพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน และกําหนด
แผนงาน/ตัวชี้วัดในแตละภารกิจใหเหมาะสม เพื่อความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ นโยบายของรัฐบาลในการสรางประเทศเขาสู Digital Economy เปนการขับเคลื่อน
ทุกภาคสวนของประเทศเขาสูยุคดิจิทัลเพื่อนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนที่สําคัญ
คือการปรับเปลี่ยนภาครัฐและราชการเขาสูยุค Digital Government โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่ติด
กับกระดาษมาอยางยาวนาน เชน การใชสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานในการติดตอราชการ
ซึ่งเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายอยางที่ทําใหการปรับเปลี่ยนเปนไปดวยความยากลําบาก รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และการสราง Digital Executive หรือผูบริหารที่จะเขามารับผิดชอบดานการปรับเปลี่ยนภาครัฐเขาสูยุคดิจิทลั
๕.๓ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และการเตรียมการสูการเลือกตั้งในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้
อยูในขั้นตอนเตรียมการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ในวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๙

๑.๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผานมา
กระบวนการจัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใชจายงบประมาณ นําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผานมา
ดังนี้
ด านประสิ ทธิ ภาพ มี การกํ าหนดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ แบบกว างๆ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง
กระบวนการใหดีขึ้นตอไป

๙

ดานประสิทธิผล หนวยงานสามารถใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงระหวางกัน แตยังไมมีการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใชในการกํากับและติดตามผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งจะชวยใหการทํางานบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางเที่ยงตรง
และรวดเร็ว และในเชิงประสิทธิผล (Productivity) ซึ่งเปนการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตออกมาอยางเต็มที่มากที่สุด
เทาที่จะมากได เพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความประหยัด (Economy) ซึ่งตองประหยัดทั้งเวลา
และแรงงานในการทํางาน (ลงทุนนอย แตไดผลมากกว าที่ลงทุนไป) จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้นตอไป


๑๐

บทที่ ๒
แนวคิด/ทฤษฎี/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring) มีความเกี่ยวของกับขอกฎหมาย ระเบียบ
การบริหารงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้

๒.๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑและวิ ธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖1
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล จํานวน ๓ หมวด รวม ๕ มาตรา คือ หมวด ๑ การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และหมวด ๘ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
หมวด ๑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในมาตรา ๖ (๗) กําหนดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ในมาตรา ๙ (๓) กําหนด
ใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สว นราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวนราชการ
จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป น
บํ า เหน็ จ ความชอบแก ส ว นราชการหรื อ ให ส ว นราชการใช เ งิ น งบประมาณเหลื อจ า ยของส ว นราชการนั้ น
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

๑๑

มาตรา ๔๙ เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพิ่มผลงาน
และผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตามแผนการลด
คาใช จายตอหนว ยไดต ามหลักเกณฑที่สํ านั กงาน ก.พ.ร. กําหนด ใหสํ านั กงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐ มนตรี
จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจาย
ของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการ
ในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๒.๒ ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘2 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการติดตาม
และประเมิ น ผล จํ า นวน ๓ หมวด รวม ๗ ข อ คื อ ลั ก ษณะ ๒ การบริ ห ารงบประมาณรายจ า ยสํ า หรั บ
สวนราชการและรั ฐวิสาหกิจ หมวด ๑ การจัดทําและการปรั บปรุงแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ หมวด ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจาย และลักษณะ ๔ การรายงานผล ดังนี้
ลักษณะ ๒ การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมวด ๑ การจั ด ทํ า และการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ย
งบประมาณ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ
ไมนอยกวาสิบหาวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดทําตามผลผลิตหรือโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง/แผนงานหรือแผนงานในเชิง
บูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปแลวแตกรณี รวมทั้งใหจัดทําระบบขอมูล
การดําเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการ พรอมกับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวชี้ วัดผลสําเร็จตามที่
กําหนดไวหรือที่ตกลงกับสํานักงบประมาณ เพือ่ ใชในการรายงานผล
หมวด ๒ การจั ด สรรงบประมาณรายจ าย ขอ ๑๔ สํานั กงบประมาณจะจั ดสรร
งบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
เต็มตามจํานวนวงเงินงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ขอ ๑๕ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ในการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน และขอเบิกจาย
งบประมาณรายจาย
ลั ก ษณะ ๔ การรายงานผล ข อ ๓๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํา
รายงาน ดั งนี้ (๑) รายงานผลการปฏิบั ติ งานและผลการใช จายงบประมาณ ตามเกณฑการวัด ของตั วชี้ วั ด
2

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒

ผลสํ าเร็ จตามที่ กําหนดไว หรื อตามที่ตกลงกั บสํ านั กงบประมาณ ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ าย
งบประมาณ พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณ
กําหนด และจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาส ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้น
ไตรมาส (๒) รายงานประจํ า ป ที่ แสดงถึ งความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานของส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เป า หมายการให บ ริ ก ารกระทรวง โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนส ง สํ า นั ก งบประมาณภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และขอ ๓๖ สํานักงบประมาณจะใชผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย
งบประมาณประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไปดวย

๒.๓ การติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ
คณะรั กษาความสงบแห งชาติ (คสช.) กํ าหนดแนวทางการติ ดตามและตรวจสอบการใช จ าย
งบประมาณ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรหลัก ๙ ขอ ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใชเปนแนวทางพัฒนา
ประเทศ โดยน อมนํ ายุ ทธศาสตร การพั ฒนาและปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว
มาประยุกตใช ยุทธศาสตรที่ ๙ การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยางยั่งยืน และคําสั่ง คสช. ที่ ๔๕/
๒๕๕๗ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อทําหนาที่ติดตาม
และตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐใหเปนไปดวยความโปรงใสและถูกตองภายใตกรอบงบประมาณของรัฐ
ควบคูกับการติ ดตามและตรวจสอบปกติ ของหน วยงานภาครั ฐ โดย คตร. จะติ ดตามและตรวจสอบการใช จ าย
งบประมาณภาครั ฐ และรายงานผลการดําเนิ นการและข อเสนอแนะให กับ คสช. เพื่อพิจารณาดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนตอไป
๒. กรอบนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่แถลงตอสภา
นิติ บัญญัติ แหงชาติ ไวเมื่อวั นที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญ เช น (๑) การสานตอนโยบายงบประมาณ
กระตุ นเศรษฐกิ จตามที่ คสช. ได จั ดทํ าไว โดยนํ าหลั กการสํ าคั ญของการจั ดทํ างบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมทั้ง
นําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด
ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
เกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับ
การเพิ่มประสิทธิ ภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดั บทองถิ่น เพื่อช วยสร างงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา (๒) การกระตุน
แผนลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริม การลงทุนไวแลว
ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี รวมถึงดูแลเกษตรกร
ใหมรี ายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง
๓. ๑๑ ประเด็น ปฏิรูป เชน ๑) การแกไขปญหาทุจริตคอรรัป ชัน ๒) การเขาสูอํานาจ
(นิติบัญญัต)ิ และตุลาการ ๓) การใชอํานาจบริหาร (การรวมอํานาจและกระจายอํานาจ)

๑๓

๒.๔ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐถือปฏิบัตติ อไปตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจาย
รายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ ๙๖.๐๐ และรายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ ๘๗.๐๐ เพื่อใหการใชจาย
ภาครัฐเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ พรอมกําหนดแนวทางการดําเนินงานตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
๒. เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณและ
จั ด สรรงบประมาณให ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น แล ว ขอให เ ร ง ดํ า เนิ น การโอนจั ด สรร
งบประมาณที่ดําเนิน การในเขตพื้นที่จังหวั ดไปยังสํานักเบิ กสว นภู มิภ าคนั้นๆ ตามแผนการปฏิบั ติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไวโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามวันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
๓. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
โดยใหจัดสงผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเปนรายเดือนและ
รายไตรมาส เพื่อสํานักงบประมาณจะไดติดตามความกาวหนาการดําเนินการของแผนงาน/โครงการเปนรายเดือน
และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนรายเดือนและ
รายไตรมาสตอไป
๔. ใหหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และผูวาราชการจังหวัดติดตามและ
กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดยเครงครัด
๕. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ที่มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปเรงรัดการ
กอหนี้และเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยเร็ว
๖. กรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น มีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และการกระตุนเศรษฐกิจ เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณไปดําเนินการ ยกเวนรายการรายจายลงทุน
ที่มีวงเงินไมเกิน ๒ ลานบาท โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น พิจารณาและสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

๑๔

๒.๕ นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา ทําสิ่งใหมขึ้นมา
ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร คือ การนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใช
ในรูปแบบใหม เพื่อทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่น โดยอาศัย
การเปลี่ยนแปลงตางๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และถายทอดไปสู
แนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม”
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรม (Innovation) คือ “สิ่งใหม
ที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม” และหมายรวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจากความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะและประสบการณทางเทคโนโลยีหรือ
การจัดการมาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ และการฝกอบรมที่นํามาใช
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ และก อ ให เ กิ ด ประโยชน ส าธารณะในรู ป แบบของการเกิ ด ธุ ร กิ จ การลงทุ น
ผูประกอบการ หรือตลาดใหมหรือรายไดแหลงใหม รวมทั้งการจางงานใหม นวัตกรรมจึงเปนกระบวนการที่เกิด
จากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสรางใหเกิดเปน
ธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม อันจะนําไปสูการลงทุนใหมที่สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
สรุปวานวัตกรรม หมายถึง ความคิดและกระบวนการใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอนหรือการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมใหดีขึ้นและเมื่อนํามาใชก็ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๖ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Technology” ซึ่งมาจากภาษากรีกวา “Technologia”
แปลวา การกระทําที่ระบบ อยางไรก็ตามคําวาเทคโนโลยี มักนิยมควบคูกับคําวา วิทยาศาสตร โดยเรียกรวมๆ วา
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๙) ไดใหความหมายของเทคโนโลยี
คือ วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตรประยุกตมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดใหความหมายของคําวา
เทคโนโลยี (Technology) เปนการนําความรู ทักษะ และทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาสรางสิ่งของเครื่องใชหรือ
วิธีการ โดยผานขบวนการเพื่อแกปญหา สนองความตองการหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย
สรุปวาเทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่นําเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆ มาประยุกต
ใชตามความตองการของมนุษย เชน โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) เปนการรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล และนําเสนอขอมูล


๑๕

บทที่ ๓
กระบวนการดําเนินงาน
๓.๑ วัตถุประสงคของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย
งบประมาณ
๑. เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนเจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการ มีแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณรวมกัน
๒. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานเปนระยะๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณในชวงเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงาน เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณปตอไป
๔. เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเครื่องมือในการบริหาร
ราชการ กํากับ ติดตาม ทบทวน และกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
๕. เพื่อเปนแนวทางใหผูที่สนใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับพัฒนาระบบ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณหรือระบบอื่นๆ

๓.๒ ประโยชนของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย
งบประมาณ
๑. ใชเปนสารสนเทศในการบริหารงานและงบประมาณ เพื่อเรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจาย
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
๒. ใชเปนเครื่องมือใหผูบริหารระดับสูงไดรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผน
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการกํากับ/ติดตามงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๓. ใชเปนสารสนเทศในการทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัดและเกณฑการวัด รวมทั้งการวางแผนและ
ทบทวนแผน สําหรับการจัดทําแผนงาน/งบประมาณในปตอไป
๔. ใชเ ป น สารสนเทศในการชี้ แจงงบประมาณต อรัฐ สภา/นํ าเสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่อทราบ
ขอเท็จจริงหรือปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขปรับปรุง

๑๖

๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ข องสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring)
ในการออกแบบกระบวนการติดตามผลการดํ าเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการและแผนการ
ใชจายงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน สป. ไดเลือกแนวทางการออกแบบกระบวนการ ในรูปของแผนภาพ
แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ซึ่งยอมาจาก S : Supplier (ผูสนับสนุนปจจัยนําเขา), I : Input (ปจจัย
นําเขา), P : Process (กระบวนการ), O : Output (ปจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ) และ C : Customer
(ผูรับบริการ) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
๑. การสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของในการออกแบบกระบวนการ
๒. วิเคราะหผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer) และสิ่งที่จะไดรับ (Output)
๓. กําหนดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) และเชื่อมโยงระหวางแตละขั้นตอนและ
วิเคราะห ผลผลิต เปาหมาย ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาของแตละขั้นตอน
๔. วิเคราะหปจจัยนําเขา (Input) และผูสนับสนุนปจจัยนําเขา (Supplier) ของกระบวนการ
โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และ
แผนภาพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑๘

หมายเหตุ :- คําอธิบายเพิ่มเติมของคํายอตางๆ ตามแผนภาพที่ ๒
คํายอ
S : Supplier
I : Input
P : Process
O : Output
C : Customer
Tp : Time Process
Product
Target
Kr : Key requirement
Krp : Key requirement Process
Kro : Key requirement Output
Krc : Key requirement Customer
KPI : Key Performance Indicator
Standard

คําอธิบาย
ผูสนับสนุนปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ปจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ผูรับบริการ
ระยะเวลาการดําเนินงานของแตละขั้นตอน
ผลผลิตของแตละขั้นตอน
เปาหมายผลผลิตของแตละขั้นตอน
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดที่สําคัญของแตละขั้นตอน
ขอกําหนดที่สําคัญของปจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ขอกําหนดที่สําคัญของผูรับบริการ
ตัวชี้วัดผลผลิตของแตละขั้นตอน
มาตรฐานผลผลิตของแตละขั้นตอน

๑๙
แผนภาพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

สํานักนโยบายและแผน สป.

มี.ค.

๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ

มี.ค.

ผูบริหาร/
สํานักนโยบายและแผน สป.

ผูบริหาร/
สํานักนโยบายและแผน สป.

สํานักนโยบายและแผน สป./
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป.

๑. ศึกษา วิเคราะห และทบทวนแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนการใชจา ยงบประมาณรายจายประจําปของ สป.มท.

หนวยงานในสังกัด สป.

กระบวนการ : การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring)
ขอกําหนดที่สําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน
๒. คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๓. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ ทันเวลา ถูกตอง และครบถวน
๔. การเพิ่มชองทางในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ ที่ทันสมัย
ไมซับซอน ประมวลผลสะดวก และรวดเร็ว (E – Monitoring)
ตัวชี้วดั กระบวนการ : จํานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

๓. พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการฯ ทีท่ ันสมัย สะดวก
และสามารถเรียกดูผานเว็บไซต มท. ได

๔. ประมวลและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ
เผยแพรในรูปของเอกสารและเว็บไซต

๕. ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ
เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานในปตอไป

เม.ย.

รายไตรมาส

ต.ค. – พ.ย.

ยุทธศาสตรชาติ/แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน/นโยบายรัฐบาล/
นโยบาย คสช./ยุทธศาสตร สป.มท./
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน/
แผนปฏิบัติราชการ/
แผนการใชจา ยงบประมาณ

แนวทางการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ

ระบบการรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/กลยุทธ/
เปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัด
(งาน/งบประมาณ)

เสนอผลการดําเนินงาน
ตลอดจนปญหา/อุปสรรค
ให ปมท. รับทราบ

ดําเนินการตามแผน/ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผล/ทบทวนและปรับปรุง
หนวยงานในสังกัด สป.มท.

๒๐

หมายเหตุ :- ความหมายสัญลักษณของผังงาน (Flow Chart) แผนภาพที่ ๓
รูปภาพสัญลักษณ

ความหมายของสัญลักษณ
เริ่มตนหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
สวนนําเขาขอมูลหรือแสดงผลขอมูล (Input or Output)
การตัดสินใจ (Decision)
จุดเชื่อมตอ (Connector)
ทิศทางการทํางาน (Direction of Flow)

๒๑

๓.๔ คําอธิบาย SIPOC Model และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตละขั้นตอน
สํานักนโยบายและแผน สป. มีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการเสนอแนะ
และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง จัดทํา
แผนมหาดไทยแมบท ประสานแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจําป รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ มงานติ ด ตามและประเมิ น ผล สํ า นั ก นโยบายและแผน สป. มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการ ศึ กษา วิ เ คราะห และพั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล นโยบายและแผนของรั ฐ บาล/
กระทรวงมหาดไทย และติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/
หน ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงมหาดไทย พร อมทั้ง จั ด ทํารายงานผลการดํ าเนิ น การตามนโยบายและแผน/
ยุ ท ธศาสตร ข องรั ฐ บาล/กระทรวงมหาดไทย การติ ด ตามผลการใช จ า ยงบประมาณในภาพรวม ของ
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลและประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการพระราชดําริ และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากภารกิจความรับผิดชอบขางตน กลุมงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
จึงไดพัฒนากระบวนการ “การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring)” ขึ้น โดยมีขั้นตอนสําคัญ ในการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. ขั้นตอนที่ ๑ ศึ ก ษา วิเ คราะห และทบทวนแผนปฏิ บัติร าชการและแผนการใชจ า ย
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑ ระยะเวลา (Tp) : มีนาคม
๑.๒ ผลผลิต (Product) : แนวทางที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห และทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน
ในการกําหนดรูปแบบการรายงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
๑.๓ เปาหมายผลผลิต (Target) : การทบทวนแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาที่ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ขอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคลองและความเชื่อมโยง
๑.๕ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI) : การนําผลการทบทวนมากําหนดแนวทางในการรายงานและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
๑.๖ มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน

๒๒

๑.๗ วิธีการปฏิบัติงาน :
สํานั กนโยบายและแผน สป. ศึกษา วิเ คราะห และทบทวนแผนปฏิ บัติ ราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต/ผลลัพธ กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๑.๘ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี : ยุทธศาสตรชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
นโยบายรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อํานาจ
หนาที่ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวาง
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติจําเปนตองมีการประสานงานและติดตอสื่อสารกันอยางใกลชิด ทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - mail)
มาใชในการติดตอสื่อสารใหมากขึ้น เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและลดขั้นตอนงาน
ธุรการ
๑.๙ คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบและลดคาใชจาย : เพื่อเปนการลดคาใชจาย
ควรสื่อสารแนวทางใหผูเกี่ยวของเขาใจอยางครบถวน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
และการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในทุกขั้นตอน
๑.๑๐ ขอพึงระวังในการดําเนินงาน :
(๑) ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต/ผลลัพธ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ
(๒) ควรปรับปรุงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการทบทวน/ปรับปรุงเปาหมาย
กลยุทธ ผลผลิต/ผลลัพธ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จใหถูกตอง ทันสมัย ครบถวน เพื่อใหการวิเคราะห สถานการณ
เป น ไปอย า งถู ก ต อ ง เที่ ย งตรง ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ใ นการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช จ า ย
งบประมาณ
(๓) ควรจั ด ให มีก ารทบทวน/ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช จ า ย
งบประมาณของหนวยงานเปนประจําทุกป เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณทันตอ
เหตุการณและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(๔) ควรกําหนดเปน นโยบายใหมีการวางแผนเตรีย มความพร อมรองรับ ในกรณี
การเกิดภาวะฉุกเฉินที่หนวยงานไมสามารถควบคุมได รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายการดําเนินงาน/เปาหมายการใชจาย
งบประมาณ
๒. ขั้นตอนที่ ๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
๒.๑ ระยะเวลา (Tp) : มีนาคม
๒.๒ ผลผลิต (Product) : แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณ

๒๓

๒.๓ เปาหมายผลผลิต (Target) : การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณ ถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย
งบประมาณ
๒.๔ ขอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : หนวยงานมีสวนรวมในการรับฟงและใหขอคิดเห็นเพื่อ
กําหนดแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๒.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การสรางความเขาใจเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๖ มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน
๒.๗ วิธีการปฏิบัติงาน : การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ โดยเปดโอกาสใหหนวยงาน
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนรวมกําหนดแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
๒.๘ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี : ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
นโยบายรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อํานาจ
หนาที่ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๙ คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบและลดคาใชจาย : การจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ราชการและแผนการใชจ ายงบประมาณ ช วยสร างความเขาใจ
ใหเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ ชวยประหยัดเวลาและเปนการสรางความเขาใจรวมกัน
๒.๑๐ ขอพึงระวังในการดําเนินงาน :
(๑) การเนนย้ําใหหนวยงานในสังกัดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดเวลา
โดยเครงครัด
(๒) การปรับ แผนการปฏิบัติ ราชการและแผนการใชจายงบประมาณให ยืดหยุ น
พรอมรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณ ที่ทันสมัย สะดวก รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อ
สามารถเรียกดูผลการดําเนินงานผานเว็บไซตกระทรวงมหาดไทยได
๓.๑ ระยะเวลา (Tp) : เมษายน
๓.๒ ผลผลิต (Product) : ระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณ
๓.๓ เปาหมายผลผลิต (Target) : ระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณมีเสถียรภาพ
๓.๔ ขอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการรายงาน
ใหสามารถเขาถึง (access) ไดตลอดเวลาที่ตองการเรียกดูขอมูล

๒๔

๓.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การกํากับและติดตามการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สามารถ
แกปญหาไดรวดเร็วและทันทวงที
๓.๖ มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน
๓.๗ วิธีการปฏิบัติงาน :
(๑) การหารือรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อพัฒนาระบบ
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ ใหสามารถกํากับและ
ติดตามผลการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง แกปญหาไดรวดเร็ว และทันทวงที โดยมี สํานักนโยบายและแผน สป.
เปนผูรับผิดชอบนําขอมูลผลการดําเนินงานเขาระบบขางตน
(๒) การจัดทําคูมือการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใชจายงบประมาณ เพื่อแนะนําการใชงานระบบผานทางเว็บไซต www.moi.go.th ดังนี้
(๒.๑) เลือก banner ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(๒.๒) เลือกปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒.๓) ระบบจะแสดงผลการดํ าเนิ นงานจํ าแนกตามประเด็ นยุ ทธศาสตร โดย
จําแนกผลการดําเนินงานเปน ๓ กลุม คือ ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย และสูงกวาเปาหมาย
๓.๘ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี : แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
และระบบการรายงานผลการดําเนินงาน
การประสานความรวมมือระหวางสํานักนโยบายและแผน สป. และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณ โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองประสานงานและติดตอสื่อสารกันอยางใกลชิด
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทาง Line โทรศัพท ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E - mail) เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและลดขั้นตอนงานธุรการ
๓.๙ คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบและลดคาใชจาย : การบริหารจัดการใหระบบ
การรายงานสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึกพิมพ
รวมถึงการลดขั้นตอนงานธุรการ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน มีความเที่ยงตรงและรวดเร็ว
๓.๑๐ ขอพึงระวังในการดําเนินงาน :
(๑) การพัฒนาระบบการรายงานให ใช งานได อยางมีป ระสิ ทธิภ าพ จํ าเป นต อง
มีการประชุม/ติดตอสื่อสารระหวางผูใชงานและผูทําระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางแบบจําลองของระบบ
เพื่อทดสอบวามีปญหาในการนําเขาขอมูลตรงจุดไหนหรือไม/อยางไร
(๒) การพัฒนาระบบการรายงานใหมีความทันสมัย ไมซับซอน ประหยัดเวลาและ
แรงงาน โดยสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดรวดเร็วและเที่ยงตรง

๒๕

๔. ขั้น ตอนที่ ๔ ประมวลและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ร าชการและ
แผนการใชจายงบประมาณเผยแพรในรูปของเอกสารและเว็บไซต
๔.๑ ระยะเวลา (Tp) : รายไตรมาส
๔.๒ ผลผลิต (Product) : รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ร าชการและ
แผนการใชจายงบประมาณ
๔.๓ เปาหมายผลผลิต (Target) : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณไดตามกําหนดเวลา (รายไตรมาส)
๔.๔ ขอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๔.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๔.๖ มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน
๔.๗ วิธีการปฏิบัติงาน : การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณใหผูบริหารทราบ (รายไตรมาส)
๔.๘ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี : แนวทางการบริหารงบประมาณตามที่สํานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลางกําหนด
(๑) การประสานความรวมมือระหวางเจาหนาที่ในการรายงานผลการดําเนินงาน
จําเปนตองมีการประสานงานและติดตอสื่อสารกันอยางใกลชิด ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - mail) มาใชในการติดตอสื่อสาร
ใหมากขึ้น เพื่อความรวดเร็ว ทันเหตุการณและลดขั้นตอนงานธุรการ
(๒) การเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย
งบประมาณในรูปของเอกสารและเว็บไซต
๔.๙ คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดคาใชจาย : ควรสื่อสารใหผูเกี่ยวของ
เขาใจแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานอยางครบถวน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ตามแผนทีก่ ําหนดไวทุกขั้นตอน
๔.๑๐ ขอพึงระวังในการดําเนินงาน :
(๑) ผู มี หน าที่ รั บผิ ดชอบรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณ ควรรายงานผลการดําเนินงานตามขอเท็จจริงภายในกําหนดเวลา เพื่อกํากับและ
ติดตามผลการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๒) ควรพัฒนาทักษะความเปนมืออาชีพ (Professional) ใหเจาหนาที่ที่รายงานผลการ
ดําเนิ นงาน โดยจะต องมีความเชี่ ยวชาญทั้งในเชิ งวิ ช าการและการติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน เพื่อผลัดเปลี่ ยน
หมุนเวียนปฏิบัติหนาที่ใหสามารถทํางานที่ไดมาตรฐานงานเดียวกัน และทดแทนกันได
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๕. ขั้ นตอนที่ ๕ ทบทวนผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการและแผนการใช จ าย
งบประมาณ โดยวัดผลสําเร็จของผลผลิตเชิงปริมาณของงาน/งบประมาณโครงการที่ดําเนินการไดในปงบประมาณ
เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสําหรับกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินงานในปตอไป
๕.๑ ระยะเวลา (Tp) : ตุลาคม - พฤศจิกายน
๕.๒ ผลผลิต (Product) : ผลที่ไดจากการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๕.๓ เปาหมายผลผลิต (Target) : หนวยงานนําผลจากการทบทวนไปใชเปนกรอบแนวทาง
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณปตอไป
๕.๔ ขอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณปตอไป
มีคุณภาพ สมบูรณ และครบถวน
๕.๕ ตั วชี้ วั ด ขั้ น ตอน (KPI) : การปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช จ า ย
งบประมาณใหมีคุณภาพ สมบูรณ และครบถวน
๕.๖ มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน
๕.๗ วิธีการปฏิบัติงาน :
(๑) วัดผลสําเร็จของผลผลิตเชิงปริมาณของงาน/งบประมาณโครงการที่ดําเนินการ
ไดในปงบประมาณเทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กําหนดไว
(๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
ใหผูบริหารรับทราบผลการดําเนินงานรายไตรมาส โดยกําหนดรายงานครั้งแรกภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๕.๘ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณ
๕.๙ คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดคาใชจาย : ควรสื่อความเขาใจผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาใจ
อยางถูกตองและครบถวน
๕.๑๐ ขอพึงระวังในการดําเนินงาน :
(๑) ผลการดําเนินงานและผลการใชจ ายงบประมาณต่ํากวาคาเป าหมาย มีสาเหตุ
ดังนี้
(๑.๑) ป ญหาทางด านเทคนิ ค ทําให ร ะบบประมวลผลต่ํ ากว า ความเป นจริ ง
เนื่ องจากหน วยงานไมได รายงานผลการดํ าเนิ นงาน/รายงานขอ มูล ไม ครบถ ว น/ไมส มบู ร ณ /รายงานข อมู ล
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
(๑.๒) ปญหาทางดานการบริหารงาน/การบริหารงบประมาณ
(๑.๒.๑) การประมาณการคาเปาหมายไวสูงกวาความเปนจริง
(๑.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการเพื่อดําเนินโครงการใหม
ทําใหตองปรับแผนการทํางานใหม
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(๑.๒.๓) หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
ลาชาหรือไดรับจัดสรรต่ํากวาราคากลาง
(๑.๒.๔) ปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑ/มาตรการ
ตางๆ เชน มาตรการปรับลดคางานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุดวยวิธี e - market หรือ e – bidding
จําเปนตองเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
(๑.๓) ปญหาทางดานการเมือง จากสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง
สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
(๒) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และไมซับซอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(๓) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครั ฐและเอกชน เพื่ อนํ าองคความรู มาปรั บใช และพั ฒนาระบบการติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานปลั ด
กระทรวงมหาดไทยใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) การใชผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
ปทผี่ านมาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณปถัดไป
(๕) แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณควรมีความยืดหยุน เพื่อให
สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

๓.๕ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E – Monitoring)
เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไว จึงไดวางแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้
๑. การจัดประชุมเพื่อเรงรัด/กํากับและติดตามผลการดําเนินงานใหเ ปนไปตามแนวทาง
ที่กําหนด โดยเนนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบ และมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
๒. การพัฒนาระบบการกํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑ พั ฒ นาระบบการกํากั บ/ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานที่ มุงเน น การพัฒ นาตั วชี้ วั ด
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
๒.๒ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน โดยการปรับลด
กระบวนการปฏิบัติงานทางธุรการ และเปลี่ยนแปลงจากการใชเอกสารหรือแบบฟอรมรายงานตางๆ มาสูการใช
ระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผลการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูล (access) ไดตลอดเวลาที่ตองการ
ใชขอมูล
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๓. การติดตามผลการดําเนินงาน หลังจากที่หนวยงานไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรแลว
จําเปนตองมีการกํากับ/ติดตามผล เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม/
อยางไร โดยมีมาตรการ ดังนี้
๓.๑ หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบ E – Monitoring
ที่สํานักนโยบายและแผน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. รวมกันจัดทําขึ้น เพื่อใหผูบริหาร
และผูมีสวนเกี่ยวของสามารถติดตาม/ตรวจสอบผลการดําเนินงานไดตลอดเวลา โดยจัดทําเกณฑชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใหเปนรูปธรรม
๓.๒ การสรางมาตรการเพื่อเรงรัดผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยเนนการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง
๔. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป

๓.๖ การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต
การบริห ารความเสี่ย งมีความสําคัญและมีความจําเปน เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ย ง
ในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งสงผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรโดยรวม
โดยการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี ต องให คนในองคกรที่มีหน าที่เกี่ยวของทุกฝ ายได มีส วนร วมในการวิ เคราะห /
ตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ รวมถึงรวมกันวางแผนปองกันและ
ควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหายหรือความสูญเสีย
ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คํานิยาม
๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ
ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน
ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแยกเปน ๓ สวน ดังนี้ ๑) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําให
เกิดความเสี่ยง ๒) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย ๓) ผลกระทบ
ของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง
๒. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให
ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ย ง และจัด ลําดับ ความเสี่ย ง โดยการประเมิน จากโอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและผลกระทบ หมายถึง
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ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง เมื่อทําการประเมินแลว ทําให
ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา
๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการ
ใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลง
อยูในระดับที่องคกรยอมรับได
๕. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งดําเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
๖. ความไมแ น น อน หมายถึง ความเปลี่ ย นแปลงไมคงที่ดั งเดิ มตลอดกาล หรื อหมายถึ ง
เหตุการณและสิ่งตางๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได ทั้งที่เปนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย
(บางครั้งอาจใชคําวาโอกาส ซึ่งมักจะทําใหรูสึกเปนไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหม ในขณะที่คําวาความไมแนนอน
มักจะทําใหรูสึกเปนไปในทางลบและอาจมีการเกิดขึ้นแลวแตเปลี่ยนแปลงได) เชน สภาพรางกาย ภูมิอากาศ
เปนตน
๗. ปญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะสงผลในทางลบเปนอุปสรรคตอเปาหมายการดําเนินการ
จําเปนตองมีการแกไข เพราะปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมา ปญหาอาจมิไดเกิดจากสาเหตุ
ของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือผลใดๆ ก็ตามที่เกิดจากความเสี่ยงอาจไมไดกลายเปนปญหาเสมอไป
(เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมาก - นอยแตกตางกัน)

๓.๗ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
สํานักนโยบายและแผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบ
ตอการจัดการกระบวนการ เพื่อใชเปนแนวทางในการลดหรือปองกันความเสียหายจากการทํางานไวลวงหนา หรือ
ในกรณีพบเหตุการณที่ไมคาดคิด โอกาสที่ประสบปญหาจะนอยกวา หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ความเสียหาย
จะนอยกวา โดยสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร และลดความเสี่ยงตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้น สําหรับ
รองรับสถานการณในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
๒. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการลดและปองกันความเสียหายในการทํางานไวลวงหนา
๓. เพื่อปองกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดความตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก
๔. เพื่อเปนแนวทางในการตอบโตและกูคืนในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินใหกลับคืนสูสภาวะปกติ
โดยเร็ว
นิยามศัพท
๑. ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดการณไวลวงหนา
บริเวณพื้นที่สํานักงานอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือความเสียหายตอทรัพยสิน หรือสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม หรือการดําเนินงานของสํานักนโยบายและแผน สป.
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๒. ระดับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Level) แบงระดับของเหตุฉุกเฉินได ดังนี้
๒.๑ ภาวะฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได ไดแก ภาวะฉุกเฉินที่ยังไมเกินความสามารถของ
บุคลากรภายในสํานักนโยบายและแผน สป. ในการแกไขปญหา โดยใชอุปกรณระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยูในสํานักงาน
ซึ่งสามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินได
๒.๒ ภาวะฉุกเฉินที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก ภาวะฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายในสํานักนโยบายและแผน สป. ถึงขั้นตองอพยพบุคลากรออกจากสํานักงาน และสงผลกระทบ
กับชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียง การควบคุมภาวะฉุกเฉินไมสามารถใชอุปกรณระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยูในสํานักงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินไดหรือเปนภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกเพื่อการควบคุม
และระงับเหตุฉุกเฉิน
จากพันธกิจ อํานาจหนาที่ของสํ านักนโยบายและแผน สป. ในฐานะหนวยนโยบายที่ต องเสนอแนะ
และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล นโยบาย คสช. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาที่
ของหนว ยงานในสังกัด สํานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนจั ด ทําแผนมหาดไทยแมบ ท ประสาน
แผนปฏิบัติราชการ และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัด สรรงบประมาณประจําป รวมทั้งติด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานและผลการใชจายงบประมาณในภาพรวมของหน วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนการบริหารราชการของกลุมภารกิจ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ จากการวิเคราะหสถานการณและปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบุคลากรภายในสํานักนโยบายและแผน สป. จึงไดกําหนดแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. แผนปองกันความเสียหายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๑.๑ นิยามศัพท
(๑) ภาวะฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ภาวะอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของทรัพยสินและขอมูลของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งภาวะฉุกเฉินนั้น
อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม ภัยคุกคามจากเหตุการณในพื้นที่หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร และเครือขาย
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวอาจทําใหเกิดการหยุดชะงักของการใหบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๒) ทรัพยสินของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ฮารดแวร ซอฟทแวร และ
ระบบเครือขาย
๑.๒ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย
(๑) กรณีเพลิงไหม
(๑.๑) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง และดูแลใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
(๑.๒) ทําการสํารองขอมูล (Data Backup) ของระบบสารสนเทศที่สําคัญ โดย
มีการมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาในการสํารองขอมูลที่แนนอน และจัดเก็บสื่อสํารองขอมูล
ในทีป่ ลอดภัย
(๒) กรณีไฟฟาขัดของ ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เพื่อใชงานในหองคอมพิวเตอรแมขาย
ทั้งนี้ เพื่อใชเปนแหลงไฟฟาใหแกระบบคอมพิวเตอรแมขายในกรณีไฟฟาดับในระยะเวลาสั้น ไมเกิน ๓ ชั่วโมง
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(๓) กรณีการโจมตีระบบจากผูไมพึงประสงค อาทิ Hacker ไวรัสคอมพิวเตอรฯ
(๓.๑) ติดตั้งโปรแกรมป องกันไวรัสคอมพิวเตอรใหแกระบบคอมพิว เตอรและ
เครือขายทั้งหมดของสํานักงาน
(๓.๒) หมั่นทําการ Update โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ
๒. แผนปองกันและควบคุมอัคคีภัย
๒.๑ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย
(๑) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ไดแก ถังดับเพลิง สายฉีดน้ําไวในจุดที่เขาถึงไดงายและ
เห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบใหพรอมใชงานอยูเสมอ
(๒) เน นย้ํ าให บุ คลากรถอดปลั๊ กไฟหรื อป ดสวิ ตช ไฟทุ กครั้ งหลั งเลิ กใช งาน ยกเว น
อุปกรณเชื่อมตอบางอยาง เชน ตูเย็น เปนตน
(๓) ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา หลอดไฟ เปนตน ใหพรอม
ใชงานอยูเสมอ เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
๒.๒ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย
(๑) เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน ผูพบเห็นเหตุการณแจงสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พรอมรีบ
ทําการระงับเหตุหรือโตตอบเหตุการณฉุกเฉินนั้นในเบื้องตน แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
(๒) ใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายประกาศขอความทางโทรโขง/เสียงตามสาย ระบุถึง
แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ตั้งจุดรวมพล ณ ลานศาลาวาการกระทรวงมหาดไทยและสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
(๓) ระงับเหตุเบื้องตนดวยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีหรือน้ําหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อควบคุม
ปองกันความสูญเสียของทรัพยสิน และอุปกรณตางๆ
(๔) ติ ด ต อ ประสานงานหน ว ยงานภายใน/ภายนอกเพื่ อ สนั บ สนุ น ด า นบริ ก าร
ยานพาหนะ การสื่อสารขอมูล การประชาสัมพันธ ฯลฯ
(๕) จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ
(๖) อพยพขาราชการ พนักงาน ลูกจางและเจาหนาที่ที่จุดรวมพล ณ ลานศาลาวาการ
กระทรวงมหาดไทย
๒.๓ การปฏิ บั ติงานรว มและติ ดต อขอความช ว ยเหลื อจากหน ว ยงานภายใน/ภายนอก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ประตูทางเขา - ออก จะตองไมมีรถหรือสิ่งกีดขวางการจราจร สําหรับ
การประสานระหวางหนวยงานสามารถทําได ๔ วิธี คือ โทรศัพท วิทยุสื่อสาร โทรโขง/เสียงตามสาย และไลน
๒.๔ การบรรเทาทุกข ประกอบดวย
(๑) การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
(๒) การสํารวจความเสียหาย
(๓) การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคําสั่ง
(๔) การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต
(๕) การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต
(๖) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม
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(๗) การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
(๘) การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหสํานักงานสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดโดยเร็วที่สุด
๓. แผนการปองกันและระงับการชุมนุมประทวง และการกอการจลาจล
๓.๑ นิยามศัพท
(๑) การประทวง หมายถึง การแสดงออกดวยการกระทํา เพื่อแสดงใหเห็นวาคัดคาน
หรือไมเห็นดวย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เชน การอดขาวประทวง การเดินประทวง ซึ่งสวนใหญเปนการแสดงออก
ทางสังคมและการเมือง โดยการประทวงที่ใชความรุนแรงกอใหเกิดความวุนวายจนกลายเปนการกอการจลาจล
(๒) การกอการจลาจล หมายถึง การกอความไมสงบที่มีลักษณะคลายสงครามกลางเมือง
คือ มีมวลชนขนาดใหญรวมตัวกันเคลื่อนไหว เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและไมอาจควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกัน
จนนําไปสูการจลาจล สรางความวุนวายสับสน และเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณพัฒนาสูการจลาจลแลว
ก็จะมีการปราบปรามจากเจาหนาที่รัฐ
๓.๒ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย
(๑) กอนเกิดเหตุ
(๑.๑) ติดตามขอมูลขาวสารจากเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม
(๑.๒) จั ดเตรี ยมกําลั งเจ าหน าที่ อุ ปกรณ เครื่ องมื อ เครื่ องใช ระบบการสื่ อสาร
ยานพาหนะ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการไวใหพรอม
(๑.๓) รวบรวมรายชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคลากรและผูประสานงาน
ที่เปนศูนยกลางในการติดตอประสานกรณีฉุกเฉินใหเปนปจจุบัน รวมทั้งรายชื่อหนวยราชการที่เกี่ยวของ พรอม
หมายเลขโทรศัพท โดยเผยแพรและประชาสัมพันธใหเปนที่รับรูผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง
(๒) ขณะเกิดเหตุ
(๒.๑) เมื่อไดพบเหตุ ประทวง/จลาจลในสํ านั กงานและบริเวณแวดล อมใกลเคียง
(หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได) ใหติดตอกับผูที่เกี่ยวของตามหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ
วิธีการแกไข และปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(๒.๒) แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่เกิดเหตุ การแจง
ขอความชวยเหลือจากภายนอก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก แผนการอพยพ จุดรวมพล วิธีการลดและขจัด
ผลกระทบ/ความเสียหาย
(๒.๓) ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมทั้งบุคลากรภายนอก
ทีม่ าติดตองานไดทราบ และเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เมื่อมีการชุมนุมประทวง ตลอดจนคําแนะนําตางๆ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
(๒.๔) ประสานหน วยงานที่ดู แลอาคารสถานที่ รอบสํ านั กงาน เพื่ อเป ดเส นทาง
ฉุกเฉินและอพยพบุคลากร ออกจากพื้นที่ เมื่อเหตุการณมีความรุนแรง
(๓) หลังเกิดเหตุ รายงานเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นของหนวยงานตอหัวหนาสวนราชการ
หลังเสร็จสิ้นเหตุการณนั้นแลว เพื่อสืบหาสาเหตุและวิธีการปองกันและแกไขไมใหเกิดขึ้นอีก
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ตารางที่ ๒ รายชื่อบุคลากรหลัก/บุคลากรสํารองทีมงานบริหารความตอเนื่อง
กลุมงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
โทรศัพทมือถือ
นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย ๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๔๙
ผูอํานวยการ
กลุมงานติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน สป.

บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล
โทรศัพทมือถือ
นางศิโรรัตน ชินอักษร
๐๘ ๙๒๐๑ ๙๓๙๓
นางพิม พงษโสภา
๐๘ ๑๘๙๙ ๕๘๕๙
นางสาวกาญจนา โนรี
๐๘ ๑๔๕๘ ๗๔๐๒
นายเมธี สุขสมบูรณ
๐๘ ๙๖๖๔ ๖๔๖๒
นายทวีศักดิ์ ใจรังษี
๐๘ ๙๔๗๑ ๙๖๑๕
นางสาวกนกทิพย ทิมเครือจีน ๐๘ ๙๖๓๙ ๑๙๗๖
นางสาวมาลินดา เทวาพิทักษ
๐๘ ๑๔๔๘ ๓๔๔๓
นายอธิป มั่นใจอารย
๐๘ ๗๙๙๕ ๖๖๓๔
นายบัญชา เขตประทุม
๐๘ ๔๖๙๗ ๙๓๕๗
นายสุรศักดิ์ ปานนาค
๐๘ ๕๘๐๓ ๑๓๘๑
นางสาวภัทรนิศวร แวววีรคุปต ๐๙ ๕๖๒๔ ๔๒๙๕
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บทที่ ๔
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๔.๑ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น
สํ านั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทยมีโ ครงสร า ง/กลไกการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน โดยมีกลุมงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบาย
และแผน สป. ทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ
จากสภาพแวดลอมและบริบททางสังคมยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป หลายหนวยงานไดใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานใหดีขึ้น สํานักนโยบายและแผน สป.
ในฐานะเจา ภาพการบูร ณาการผลการดํ า เนิน งานภาพรวมไดท บทวนและปรับ ปรุง กระบวนการทํา งาน
เชนเดียวกัน โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานใหเปนเชิงรุกมากขึ้น
ผานระบบ E – Monitoring ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารราชการ กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็วและทันทวงที ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เนื่องจากชวยลดขั้นตอนงานธุรการ ลดปริมาณการใชกระดาษ ตลอดจนการเขาถึงและใชประโยชน
จากขอมูลผานทางเว็บไซตไดตลอดเวลา
เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับรายงานผลการดําเนินงานเกิดความตอเนื่อง และ
ยั่งยืน ตองอาศัยปจจัยหลัก ๓ สวน ประกอบดวย
๑. ดานบุคลากร
๑.๑ ผูบริหาร ใชประโยชนจากระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน/งบประมาณอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยกระตุนเจาหนาที่ใหความสําคัญ
กับการรายงานผลการดําเนินงานอยางรวดเร็วและถูกตอง ตลอดจนการใหรางวัลจูงใจเจาหนาที่ที่มีผลการ
ประเมินบรรลุวัตถุประสงค
๑.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(๑) เนนย้ําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดเวลา
โดยเครงครัด
(๒) เพิ่มทักษะ ความรู และสมรรถนะที่เหมาะสมใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน
โดยพัฒนาผานรูปแบบตางๆ เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนา เปนตน ซึ่งจะตองดําเนินงานใหเกิด
ความตอเนื่อง ตลอดจนการศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานอยางชัดเจน ซึ่งชวยให
การติดตามผลในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ
๒. ดานเทคโนโลยี ควรพัฒนาเทคโนโลยีในการรายงานผลการดําเนินงานที่ทันสมัย
แตไมซับซอน โดยสามารถประมวลผลไดสะดวก และรวดเร็ว

๓๕

๓. ดานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๓.๑ ควรจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลอง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล นโยบาย คสช. ยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาที่ของหนวยงาน เพื่อขับเคลื่อนงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยง
กับแผนงานตางๆ ไดอยางแทจริง
๓.๒ ควรกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่สะทอนผลสัมฤทธิ์
ของงานอยางแทจริง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่แนนอน
๓.๓ ควรปรับปรุงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการทบทวน/ปรับปรุง
เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/ผลลัพธ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จใหถูกตอง ทันสมัย ครบถวน เพื่อใหการวิเคราะห
สถานการณเปนไปอยางถูกตอง เที่ยงตรง ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย
งบประมาณ

๔.๒ การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ
การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ โดยสํานักนโยบายและแผน สป.
ไดจัดทําคูมือกระบวนการ ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และถายทอดกระบวนการดังกลาว ใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ทั้งในกระบวนการออกแบบและผูมีหนาที่ในการนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติใหเกิดความเขาใจ
โดยมีกระบวนการเรียนรูจากการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎี (นามธรรม) และ
ภาคปฏิบัติ (รูปธรรม) ทําใหเกิดกระบวนการคิดและฝกปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดทักษะ รวมทั้งนําไปสูการถายทอด
และขยายผลจนเกิดเปนเครือขาย เปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรในที่สุด อีกทั้งยังเกิดเครือขายในการทํางาน
ระหวางหนวยงานและเจาหนาที่เพื่อปรับปรุงกระบวนการและทบทวนคูมือกระบวนการ ซึ่งจะทําใหการพัฒนา
องคการเกิดความตอเนื่อง ยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจและประโยชนสุข
ใหกับประชาชนโดยแทจริง


ภาคผนวก

วิธีการเขาใชงาน
ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
๑. เขาเว็บไซต www.moi.go.th

Click มาที่ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สป.มท.

๒. เลือก Click ปงบประมาณ ๒๕๕๙ แลว Click คําวา “ดูรายงาน” และ Click เลือกประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๒.๑ การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
๒.๒ การสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
๒.๓ การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓. หนาระบบรายงานแยกตามประเด็นยุทธศาสตรจะแสดงภาพรวมของแผนงาน/โครงการในประเด็นยุทธศาสตรนั้นๆ

๔. Click มาที่แผนงาน/โครงการ จะเห็นรายละเอียดของแผนงาน/โครงการวาโครงการมีผลการดําเนินงาน
ต่ํากวาเปาหมาย, เปนไปตามเปาหมาย, สูงกวาเปาหมาย หรือไมกําหนดแผน/ผล



