คู่มือการติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(e – Monitoring)

สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน ๒๕๖๑

คำนำ
สำนักนโยบำยและแผน สป. โดยกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (e – Monitoring)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ เกิดควำมโปร่งใส และบรรลุเป้ำหมำยทุกตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรรำชกำร
กำกับ ติดตำมประเมินผล เพื่อปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรในปีงบประมำณถัดไปให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนข้ำงต้น สำนักนโยบำยและแผน สป. ได้วิเครำะห์และพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำนโดยใช้ แผนภำพแสดงขั้นตอนตำมแบบ SIPOC Model เป็นกรอบแนวทำงในกำรออกแบบ
กระบวนกำร เนื่ องจำกเป็นวิธีกำรที่ กำหนดกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน มีกำรใช้สื่อ/เผยแพร่ข้อกำหนดที่สำคัญ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมรู้ค วำมเข้ำใจหรือนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งมีส่วนกระตุ้นและ
ผลักดันให้กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ทำให้กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปิดช่องทำงให้หน่วยงำนเป็นผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ
ตลอดจนปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนตนเอง ผ่ำนทำง Web Browser ของกระทรวงมหำดไทย เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผู้ บ ริหำรและเจ้ำของแผนงำน/โครงกำรทรำบสถำนะควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับ แผน
ที่กำหนดเป็นรำยไตรมำส สำมำรถกำกับติดตำมได้อย่ำงต่อเนื่องและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที “ทุกที่ ทุกเวลำ”
สำนั กนโยบำยและแผน สป. ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงำนที่มีส่วนสนับสนุนให้ กำรติดตำมผล
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย ประสบควำมสำเร็จ เกิดฐำนข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ ปัญหำอุปสรรคสำหรับปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำทุกหน่วยงำน
จะได้ให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สำนักนโยบำยและแผน สป.
มิถุนำยน ๒๕๖๑

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทที่ ๑ ข้อมูลสำคัญของกระบวนกำร
๑.๑ ควำมสำคัญของกระบวนกำร
๑.๒ หน่วยงำนดำเนินงำนและหน่วยงำนสนับสนุน
๑.๓ แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร
๑.๔ ควำมท้ำทำยของกระบวนกำร
๑.๕ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่ผ่ำนมำ

๑
๑
๒
๒
๖
๘

บทที่ ๒ แนวคิด/ทฤษฎี/กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓ กำรบริหำรงบประมำณตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๔ กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๕ กำรติดตำมและประเมินผล
๒.๖ กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อรองรับ Thailand 4.0
๒.๗ เทคโนโลยี
๒.๘ นวัตกรรม

๙
๙

บทที่ ๓ กระบวนกำรดำเนินงำน
๓.๑ วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๓.๒ ประโยชน์ของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตำมแบบ SIPOC Model :
กระบวนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีของสำนักงำนปลัด
กระทรวงมหำดไทย (e - Monitoring)
๓.๔ คำอธิบำย SIPOC Model และรำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรแต่ละขั้นตอน
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๑๐
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๑๔
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๑๕
๑๕

๑๗
๑๘
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ

บทที่ ๔

๓.๕ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (e - Monitoring)
๓.๖ กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะวิกฤต
๓.๗ แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน

๒๙

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร
๔.๑ แนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อให้กำรดำเนินกำรและกำรให้บริกำรดีขึ้น
๔.๒ กำรเผยแพร่และนำกระบวนกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงไปสู่กำรปฏิบัติ

๓๗
๓๗
๓๘

ภำคผนวก
วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี

๓๐
๓๑

๑

บทที่ ๑
ข้อมูลสำคัญของกระบวนกำร
๑.๑ ควำมสำคัญของกระบวนกำร
การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว เน้นการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
พัฒนาองค์ก ร เพื่ อรองรับ การก้า วเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศ น์ทาง
ความคิดในทุก ภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ ที่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก
จากความสาคัญข้างต้น ทาให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงการปรับตัวเพื่อ
รองรับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการ
พั ฒ นาประเทศสู่ การเป็ น Thailand 4.0 รวมถึ ง แนวทางการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ฐานข้อมูล การพัฒนา
การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งทุกบริบทต่างให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กร
ให้ เป็ น ลั กษณะภาครั ฐอัจฉริ ยะ (Smart and High Performance Government) รวมถึงเปิ ดกว้างและเชื่อมโยง
ถึงกัน (Open and Connected Government) ระหว่างภาครัฐด้วยกันเองและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่พึ่ง
และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
สานักนโยบายและแผน สป. มีอานาจหน้าที่ในการเสนอแนะและจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย จัดทาแผนมหาดไทยแม่บท และมีหน้าที่สาคัญ
ในการประสานแผนการปฏิบ ัติงาน เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัด สรรงบประมาณประจาปี รวมทั้ง
ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวงมหาดไทย สนับ สนุน การบริห าร
ราชการของกลุ่มภารกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนติด ตามผลการใช้จ่ ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยและส านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ด้ว ยเหตุนี้ สานักนโยบายและแผน สป. โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล จึงได้พัฒนา
กระบวนงานตามอานาจหน้าที่ให้สอดรับกับการเป็น “ภาครัฐอัจฉริยะ” โดยกาหนดให้มีกระบวนการติด ตาม
ผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (e – Monitoring) เป็นกระบวนการทางานที่สาคัญ ซึ่งได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ภารกิจและพันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
รวมถึงสะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือปัญหา/ข้อจากัดได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ กลุ่มงานติดตามและประเมินผลยังได้

๒

ปรับบทบาทการติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการออกแบบกระบวนการ
ทางานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
ได้ “ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านทาง Web Browser ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. และยังคงพัฒนาระบบการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน
ทาให้ ผู้บริหารและหน่ วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการทราบความก้าวหน้ าการดาเนินงานรายไตรมาส ผ่านการ
แสดงด้วยแถบสีต่างๆ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคในการทางาน (กรณีที่ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย) ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปิดช่องทางให้ หน่วยงานเป็นผู้ รายงานผลการดาเนินงานฯ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงานตนเอง ผ่านระบบรายงานผลเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าของแผนงาน/โครงการ
ทราบสถานะความก้าวหน้าการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดเป็นรายไตรมาส สามารถกากับติดตาม
ได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๑.๒ หน่วยงำนดำเนินงำนและหน่วยงำนสนับสนุน
กระบวนการจัดทาและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยดาเนินงานที่สาคัญ คือ สานัก/ศูนย์/กอง ที่มี
แผนงาน/โครงการปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยมีสานักนโยบายและแผน สป. ทาหน้าที่ประสานและจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ข้างต้น ตลอดจน
ติดตามผลการดาเนินงานในภาพรวม เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ
เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๓ แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร
สานักนโยบายและแผน สป. ได้ออกแบบกระบวนการทางานที่สาคัญ โดยวิเคราะห์และพิจารณา
ปัจจัยสาคัญ ประกอบด้วย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ข้อกาหนดที่สาคัญ
(ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า และการ
ลดต้นทุน) และความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ซึง่ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๑. ผลผลิตของกระบวนกำร
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลผลิต คือ ระดับความสาเร็จ ของการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน นาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันท่วงที (๒) หน่วยงาน
น าผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นข้อมูลประกอบการทบทวนและ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป (๓) การตรวจสอบผลการดาเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

๓

๒.๒ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ หน่ ว ยงาน/ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ งานของ
สานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่ว นราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่ วนราชการอื่น นอก
กระทรวงมหาดไทย
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ ความโปร่งใส รวดเร็ว รวมถึงผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๓. ควำมรู้และทักษะที่สำคัญของผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร ความรู้ด้านการวางแผน การวิเคราะห์
การมองภาพองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล
๔. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร ประกอบด้วย
๔.๑ ด้านความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน นาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที
๔.๒ ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การนารายงานผลการดาเนินงานมา
เป็นข้อมูลสาหรับทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
๔.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
๔.๔ ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละ
ขั้นตอน
๔.๕ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพื่อให้การติดตามผลการดาเนินงานเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจขององค์กร

๔

ตำรำงที่ ๑ ข้อมูลในกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำร
ผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ผลผลิต
ของ
กระบวนกำร

- ผู้รับบริการ ได้แก่
- แผนปฏิบัติราชการฯ - รายงานผล
ผู้บริหาร/
มีความเชื่อมโยง และ
การดาเนินงาน
หน่วยงานในสังกัด
สอดคล้อง
ตามแผน
สานักงานปลัดกระทรวง กับยุทธศาสตร์ชาติ
ปฏิบัติ
มหาดไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ราชการและ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคมแห่งชาติ
แผนการใช้จา่ ย
ได้แก่ หน่วยงาน/ผู้ได้รับ แผนการบริหาร
งบประมาณ
ผลกระทบจากการ
ราชการแผ่นดิน
ปฏิบัติงานของ
นโยบายรัฐบาล/
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทย (ส่วนราชการ นโยบายคณะรักษา
ในสังกัดกระทรวง
ความสงบแห่งชาติ
มหาดไทย และ
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชการอื่นนอก
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงมหาดไทย)
สานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
- การมีเครื่องมือ
ในการกากับและ
ติดตามผลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
- การนาผลการ
ทบทวนมากาหนด
แนวทางและ
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
ในปีต่อไป
- การเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการฯ
หลากหลายช่องทาง

ข้อกำหนดที่สำคัญ
(Key Requirement :
KR)

- กรอบระยะเวลา
ในการดาเนินการ
แต่ละขั้นตอน
- คุณภาพของ
แผนปฏิบัติราชการฯ
- การรายงานผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
ทันเวลา ถูกต้อง
และครบถ้วน
- การเพิ่มช่องทาง
ในการรายงานผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
ที่ทันสมัย ไม่ซับซ้อน
โดยสามารถ
ประมวลผลได้สะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านทาง Web
Browser

กระบวนกำร
ที่สำคัญ

การติดตามผล
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปีของ
สานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(e – Monitoring)

๕

แผนภำพที่ ๑ แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร
กำรวำงแผน (Plan)
- ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ

กำรปฏิบัติตำมแผน (Do)

กำรปรับปรุงแก้ไข (Act)
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสาเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
ปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาปัญหา/
อุปสรรคในการดาเนินงาน
สาหรับกาหนดกรอบแนวทาง
การดาเนินงานในปีต่อไป
- จัดทาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ (e – Monitoring)

วงจร
กำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ

- ชี้แจงแนวทางการรายงานผล
การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ
- พัฒนาระบบการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ (e – Monitoring)
ที่ทันสมัย สะดวก เรียกดูผ่าน
Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลา”
- จัดทาคู่มือการติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และแนะนาการใช้งานเบื้องต้น

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check)
- ประมวลผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการสาคัญและภาพรวมตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยวัดผลสาเร็จของผลผลิตเชิงปริมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น ๓ ระดับ (ไตรมาสที่ ๒, ๓)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป โดยเผยแพร่ในรูป
ของเอกสารและเว็บไซต์ (ภายในเดือนธันวาคม)

๖

๑.๔ ควำมท้ำทำยของกระบวนกำร
กระบวนการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วย
๑. ด้ำนพันธกิจ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความซับซ้อนในหลายมิติ ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อการขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลากหลาย และได้รับมอบหมายภารกิจ
พิเศษเพิ่มเติมจากรัฐบาล ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้ำนนโยบำย
๒.๑ การกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่สานักงบประมาณเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งกาหนดเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ส่วนราชการ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีจากสานักงบประมาณเกิดความล่าช้าหรือ
จัดสรรให้ต่ากว่าราคากลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
๓. ด้ำนกำรปฏิบัติ
๓.๑ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้รับบริการหลักและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ส่งผลให้จาเป็นต้องพัฒนาระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดหรือการดาเนินการ
ตามมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุดวยวิธี e – Market
หรือ e – Bidding ทาให้ต้องเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ให้ความสาคัญเรื่องความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต การดาเนินการต่างๆ จึงต้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓.๓ บางหน่วยงานประสบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทาให้
ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่กาหนดได้
๓.๔ การปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี การปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปี ต้องแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป

๗

๔. ด้ำนบุคลำกร
๔.๑ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งกระบวนการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติงาน
กระบวนการงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การกาหนดขั้นตอน ระยะเวลา และกิจกรรม หรือการปรับ
แนวทางการดาเนินงานสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนดไว้ หากเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ
๔.๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ/ทักษะหลายด้าน (Multi – skills) และมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ ปัจจัยระดับภูมิภาคและปัจจัยระดับโลก
๕. ปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
๕.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และกาหนด
แผนงาน/ตัวชี้วัดในแต่ละภารกิจให้เหมาะสม เพื่อความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕.๒ นโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศเข้าสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิ ทัล โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นการปรับเปลี่ยนภาครัฐและราชการเข้าสู่ยุค Digital Government จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน
สู่การเป็นหน่วยงานที่ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) เช่น การรายงานผลการดาเนินงานผ่านทางระบบ
การใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดใบเดียวในการติดต่อราชการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายอย่างที่ทาให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความยากลาบาก รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ด้วยการสร้าง Digital Executive หรือผู้บริหารที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่ยุคดิจิทัล
๕.๓ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง การขับเคลื่อนประเทศ
โดยใช้กลไกประชารัฐ ตลอดจนการเตรียมการสู่การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ ต่อไป
๕.๔ การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินรายภาค (ใหม่) จากเดิม ๔ ภาค เพิ่มเป็น ๖ ภาค
โดยเพิ่มภาคตะวันออกที่มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
๕.๕ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์
ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูล

๘

๑.๕ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่ผ่ำนมำ
การด าเนิ น งานตามกระบวนการติด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
ด้ำนประสิทธิภำพ มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน แต่เป็นขั้นตอนแบบกว้างๆ
ซึง่ จาเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นต่อไป
ด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ล หน่ ว ยงานมี แ นวทางในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ องและ
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยนาเทคโนโลยีมากากับและติดตามผลการดาเนินงาน จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลทั้งใน
ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ช่วยให้การทางานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างประหยัดหรือคุ้มค่า ทันเวลา และ
มีคุณภาพ ส่วนในด้านผลิตภาพ (Productivity) เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริ มาณ
และ/หรื อมูลค่ าเพิ่ มสู งขึ้น โดยค านึ งถึงการใช้ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุง
คุณภาพปัจจัยการผลิต ซึ่งจาเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถ
ประมวลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามรายปี จาแนกตามหน่วยงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินงานแต่ละไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที


๙

บทที่ ๒
แนวคิด/ทฤษฎี/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring) ได้มีการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ
การบริหารงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖1
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล จานวน ๓ หมวด รวม ๕ มาตรา คือ หมวด ๑ การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และหมวด ๘ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในมาตรา ๖ (๗) กาหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ในมาตรา ๙ (๓) กาหนด
ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ส่วนราชการใดดาเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้ งเป็ นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่ มพิ เศษเป็ น
บ าเหน็ จ ความชอบแก่ ส่ ว นราชการหรื อ ให้ ส่ ว นราชการใช้ เงิน งบประมาณเหลื อ จ่ายของส่ ว นราชการนั้ น
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

๑๐

มาตรา ๔๙ เมื่อส่วนราชการใดได้ดาเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน
และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดาเนินการตามแผนการลด
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กาหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ร. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘2 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
และประเมิ น ผล จ านวน ๓ หมวด รวม ๗ ข้ อ คื อ ลั ก ษณะ ๒ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ
ส่วนราชการและรัฐวิส าหกิจ หมวด ๑ การจัดทาและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หมวด ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และลักษณะ ๔ การรายงานผล ดังนี้
ลักษณะ ๒ การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมวด ๑ การจั ด ท าและการปรับ ปรุ งแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ กาหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สานั กงบประมาณพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงบประมาณกาหนด โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดทาตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/แผนงานหรือแผนงานในเชิง
บูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีแล้วแต่ก รณี รวมทั้งให้จัดทาระบบข้อมูล
การดาเนิ นงานตามผลผลิ ตหรือโครงการ พร้อมกับกาหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่
กาหนดไว้หรือที่ตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อใช้ในการรายงานผล
หมวด ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๑๔ ส านักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เต็มตามจานวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายสาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ลั ก ษณะ ๔ การรายงานผล ข้ อ ๓๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดทา
รายงาน ดังนี้ (๑) รายงานผลการปฏิ บั ติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตั วชี้วัด
2

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๑

ผลส าเร็ จตามที่ กาหนดไว้ หรื อตามที่ ตกลงกั บส านั กงบประมาณ ตามแผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานัก งบประมาณ
กาหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้น
ไตรมาส (๒) รายงานประจ าปี ที่ แ สดงถึ งความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ งานของส่ ว นราชการและรัฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนส่ ง ส านั ก งบประมาณภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และข้อ ๓๖ สานักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย

๒.๓ การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็ นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ถือปฏิบัติตามที่สานักงบประมาณเสนอ โดยกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๖.๐๐ รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๓๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘.๐๐
พร้อมกาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ส่งให้
สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑.๑) รายจ่ายประจา จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่
ไตรมาสที่ ๑ สาหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
และระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสาคัญ รวมทั้งสอดคล้องกั บการดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้
ควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑
ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(๑.๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้อง
มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดาเนินการ
ตามขั้ น ตอนของกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น กรณี ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องดาเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกาหนดจานวนพื้นที่
สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/
พืน้ ที่ก่อสร้าง รวมถึงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ ควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกาหนดให้
รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษ

๑๒

หรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพัน
รายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
(๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งบริหาร กากับติดตามให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
(๓) เมื่อสานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว
ขอให้เร่งดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ดาเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสานัก เบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว
(๔) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระทรวง หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในระบบฐานข้ อ มู ล แผน/ผลการปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ ายงบประมาณ (BB EvMis) ตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
โดยมีการรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อสานักงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและ
กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด
(๖) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่ งรัดการก่อหนี้
และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีโดยเร็ว

๒.๔ การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สภานิติบั ญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกาหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
โดยระบุงบประมาณที่จะจัดสรรไปยังสานักเบิกในส่วนภูมิภาคด้วย และส่งสานักงบประมาณพิจารณา ภายใน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้

๑๓

๑.๑ รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร
๑.๒ รายจ่ายในลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๒. สานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่ อได้ให้ ความเห็ นชอบแผนการปฏิ บั ติงานฯ แล้ ว โดยส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไม่ต้องยื่น
คาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
๒.๑ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดาเนินงาน
สานักงบประมาณจะจัดสรรให้เต็มตามวงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน
๒.๒ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สานักงบประมาณ
จะพิ จารณาจั ดสรรให้ ตามความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ ายภายใน ๑๕ วัน หลั งจากได้ รับความเห็ นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานฯ ของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว
กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องดาเนินการในส่วนภูมิภาค สานักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณไปยังสานักเบิกในส่วนภูมิภาคตามแผนงานหรือกิจกรรมที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ระบุภายใน ๓ วันทาการ หลังจากได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานฯ แล้ว
๓. การบริหารงบประมาณ
๓.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผู กพันได้ตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว
๓.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุ ปัญ หา อุป สรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้ จัดส่งรายงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ในระบบ BB EvMIS เป็ น รายเดื อ นและรายไตรมาส
เพื่อสานักงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวม
รายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป
๓.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกากับ
ดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
โดยเคร่งครัด

๑๔

๒.๕ การติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ นผล มี ความส าคั ญ และจาเป็ นอย่างยิ่งส าหรับ การบริห ารราชการ
แผ่นดินในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารรับทราบผลความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผน
หรือนโยบายการบริหารราชการ ความเสี่ยงของงานหรือโครงการ รวมถึงปัญหาและข้อจากัดอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการกากับติดตามงานโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่า และเห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงาน
การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการนาทรัพยากร
ของโครงการมาดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้เกิดผลงานของโครงการ ส่วนการ
ประเมินผล (Evaluation) เป็นการดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเพื่อ
การพัฒนา โดยมีทั้งการประเมินผลกระบวนการ (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ) การประเมินผลที่ได้รับ
ของโครงการ (เน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ) และการประเมินผลกระทบของโครงการ ส่วนการ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ (๑) เพื่อประมวล/วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม (๒) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะๆ (๓) เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนแนวทางการปรั บปรุ งแก้ ไข (๔) เพื่ อเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนและเป้าหมาย
ที่กาหนด

๒.๖ การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0
การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.03 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน ดาเนินการใน ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย
๑. การวางระบบและวิธีการทางานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงาน
ภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี
๒. การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ โดยสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่ วนอื่น ๆ ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐ
ให้กระชับ และไม่เกิดความซ้าซ้อน
๓. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานใหม่ เพื่อสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต และประโยชน์ส่วนรวม
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กิตติยา คัมภีร์. (๒๕๕๙). การขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ Government 4.0. สืบค้นเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐, จาก
ชื่อเว็บไซต์: http://www.rtaf.mi.th/th/MilitaryNews/Documents/20170124-04_Road-Map-toThailand-4.0.pdf

๑๕

๒.๗ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “Technology” ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “Technologia”
แปลว่า การกระทาที่ระบบ คาว่าเทคโนโลยี นิยมควบคู่กับคาว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวมๆ ว่า “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ” ซึ่ งพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (๒๕๕๙) ได้ ให้ ค วามหมายของเทคโนโลยี คื อ
วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ให้ความหมายของคาว่า
เทคโนโลยี (Technology) เป็นการนาความรู้ ทักษะ และทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการ โดยผ่านขบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์
สรุปว่าเทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่นาเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้
ตามความต้องการของมนุ ษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) เป็นการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนาเสนอข้อมูล

๒.๘ นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศั พท์ มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่ งใหม่ขึ้นมา
ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การนาแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ “การทาในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัย
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่
แนวความคิดใหม่ที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”

๑๖

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของคาว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ “สิ่งใหม่
ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” และหมายรวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือ
การจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นามาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ส าธารณะในรู ป แบบของการเกิ ด ธุ ร กิ จ การลงทุ น
ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่เกิด
จากการนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็น
ธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนาไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
สรุปว่านวัตกรรม หมายถึง ความคิดและกระบวนการใหม่ๆ ที่ ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนามาใช้ก็ทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น


๑๗

บทที่ ๓
กระบวนการดาเนินงาน
๓.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
๑. เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีแนวทางในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน
๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะนาไปสู่การปรับแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๓. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีต่อไป
๔. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเครื่องมือในการบริหาร
ราชการ กากับ ติดตาม ทบทวน และกาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
๕. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ พัฒนาระบบ
การติดตามผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติ ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือระบบอื่นๆ ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน

๓.๒ ประโยชน์ของการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
๑. ใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารงานและงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒. ใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกากับ/ติดตามงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๓. ใช้เป็นสารสนเทศในการทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด รวมทั้งการวางแผนและ
ทบทวนแผน สาหรับการจัดทาแผนงาน/งบประมาณในปีต่อไป
๔. ใช้เป็นสารสนเทศในการชี้แจงงบประมาณ/นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
หรือปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

๑๘

๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทย (e – Monitoring)
ในการออกแบบกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ สานักนโยบายและแผน สป. ได้เลือกแนวทางการออกแบบกระบวนการ ในรูปของแผนภาพแสดง
ขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ซึ่งย่อมาจาก S : Supplier (ผู้สนับสนุนปัจจัยนาเข้า), I : Input (ปัจจั ยน าเข้า),
P : Process (กระบวนการ), O : Output (ปัจจัยนาออกหรือผลผลิตกระบวนการ) และ C : Customer (ผู้รับบริการ)
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๑. การสื่อสารทาความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกระบวนการ
๒. วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer) และสิ่งที่จะได้รับ (Output)
๓. ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) และเชื่ อมโยงระหว่ างแต่ ละขั้นตอนและ
วิเคราะห์ ผลผลิต เป้าหมาย ข้อกาหนดที่สาคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน
๔. วิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า (Input) และผู้สนับสนุนปัจจัยนาเข้า (Supplier) ของกระบวนการ
โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และ
แผนภาพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ : การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักนโยบายและแผน สป.
ผลผลิต : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เป้าหมายระดับ ๕) (Baseline ปี ๒๕๖๐ ระดับ ๕)
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารมีข้อมูลในการบริหารราชการ กากับและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความสาเร็จของการนาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในการสั่งการ กากับ ติดตาม ทบทวน และกาหนดนโยบายต่างๆ
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน และคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน
๓. การเพิ่มช่องทางในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ทันสมัย ไม่ซับซ้อน ประมวลผลสะดวก และรวดเร็ว (e – Monitoring)
๔. การนาผลจากการรายงานฯ ไปใช้ในการกากับ ติดตามและเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานในรอบปีต่อไป
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO : ประมวลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) : การสร้างความเข้าใจเพื่อรายงานผลการดาเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Suppliers

Input

S๑ : รัฐบาล
S๒ : สงป.
S๓ : ผู้บริหาร
มท.
S๔ : สนผ.สป.
(กผร.)
S๕ : ศสส.สป.
S๖ : หน่วยงาน
ในสังกัด
สป.มท.

I๑ : ยุทธศาสตร์ชาติ
I๒ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
I๓ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน
I๔ : นโยบายรัฐบาล/มท.
I๕ : นโยบาย คสช.
I๖ : ยุทธศาสตร์ มท./
สป.มท.
I๗ : อานาจหน้าที่
ของหน่วยงาน
ในสังกัด สป.มท.
I๘ : แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
I๙ : แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
I๑๐ : ผลการดาเนินงาน
และผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ
I๑๑ : ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ปัญหา
อุปสรรค จากการประเมิน
ผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ สป.มท.

P๑ : ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สป.มท. พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ (Tp : กุมภาพันธ์)
Product : แนวทางที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และแผนงาน/โครงการสาคัญ Target : การทบทวนแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ Krp : ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยง KPI : การนาผลการทบทวนมากาหนดแนวทางการดาเนินงาน Standard : ดาเนินการแล้วเสร็จ

Output

Customer

O๑ : รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
Kro๑ : คุณภาพของรายงาน

C๑ : ผู้บริหาร
Krc๑ : รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็วและทันท่วงที
C๒ : หน่วยงานในสังกัด
สป.มท.
Krc๒ : หน่วยงานนาผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นข้อมูล
ในการทบทวนและปรับปรุง
การดาเนินงานในปีต่อไป
การตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน ได้สะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

P๒ : ชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรับทราบ (Tp : มีนาคม)
Product : หน่วยงานรับทราบแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ Target : การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการฯ Krp : การมีส่วนร่วม KPI : การสร้างความเข้าใจเพือ่ รายงานผลการดาเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน Standard : ดาเนินการแล้วเสร็จ
P๓ : พัฒนาระบบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ ที่ทนั สมัย สะดวก สามารถเรียกดูผ่าน Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลา” (Tp : เมษายน)
Product : ระบบแสดงแถบสีต่างๆ เพื่อบอกสถานะความก้าวหน้าของการดาเนินงาน Target : ระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ มีเสถียรภาพ
Krp : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลให้สามารถเข้าถึง (access) ได้ตลอดเวลา KPI : การกากับและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
สามารถแก้ปญ
ั หาได้รวดเร็วและทันท่วงที Standard : ดาเนินการแล้วเสร็จ
P๔ : ประมวลและรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการสาคัญที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมรายงานภาพรวมผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ เผยแพร่ในรูปของเอกสารและเว็บไซต์ (Tp : ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒, ๓)

เสนอ ปมท.
รับทราบผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา/อุปสรรค
ภายในกาหนดเวลา

Product : รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการสาคัญตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ และรายงานภาพรวมผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ Target :
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ ได้ตามกาหนดเวลา (ไตรมาสที่ ๒, ๓) Krp : ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการฯ KPI : การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด Standard : ดาเนินการแล้วเสร็จ
รายงานสรุ
นงานตามแผนปฏิ
บตั ิราชการฯ
อ่ ใช้เวป็เสร็
นแนวทางในการปรั
ทุกP๕
หน่ว: ยงานมี
ส่วนร่ปวผลการด
มและให้าเนิ
ความร่
วมมือ Standard
: ดาเนินเพื
การแล้
จตามขั้นตอน บปรุงการดาเนินงานในรอบปีตอ่ ไป (วัดผลสาเร็จของผลผลิตเชิงปริมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการฯ) โดยใช้เกณฑ์การบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๓ ระดับ คือ ระดับทีต่ ้องปรับปรุง (ต่ากว่าเป้าหมาย) ระดับมาตรฐาน (เป็นไปตามเป้าหมาย)
และระดับคุณภาพ (สูงกว่าเป้าหมาย) (Tp : ภายในเดือนธันวาคม)
ที่กาหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (Tp : ทุก ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน)
Product : รายงานสรุปผลการดาเนินงานฯ Target : หน่วยงานนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคจากการรายงานฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
ลจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
ในรอบปีต่อไป Krp : หน่วยงานนารายงานฯ ไปใช้ประโยชน์ KPI : การจัดทารายงานผลการดาเนินงานฯ แล้วเสร็จ ตามกาหนดเวลา Standard : ดาเนินการแล้วเสร็จ
(Tp : ๑๐ วัน)

ติดตาม กากับ ประเมินผล และรายงานผล

ดาเนินการตามแผน

๑๘

ทบทวนและปรับปรุง

Process

๒๐

หมายเหตุ :- คาอธิบายเพิ่มเติมของคาย่อต่างๆ ตามแผนภาพที่ ๒
คำย่อ
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

คำอธิบำย
ผู้สนับสนุนปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ปัจจัยนาออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ระยะเวลาการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอน
ผลผลิตของแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายผลผลิตของแต่ละขั้นตอน
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญของแต่ละขั้นตอน
ข้อกาหนดที่สาคัญของปัจจัยนาออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานผลผลิตของแต่ละขั้นตอน

๒๑
แผนภำพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน / มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring)
ข้อกำหนดที่สำคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน
๒. คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน
๔. การเพิ่มช่องทางในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ทันสมัย
ไม่ซับซ้อน ประมวลผลสะดวก และรวดเร็ว (e – Monitoring)
๕. การนาผลจากการรายงานฯ ไปใช้ในการกากับ ติดตามและเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงานในรอบปีต่อไป
ตัวชี้วัดกระบวนกำร : จานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO : ประมวลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) : การสร้างความเข้าใจเพื่อรายงานผลการดาเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ก.พ.

๒. ชีแ้ จงแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรฯ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ

มี.ค.

๔. ประมวลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน
แผนงำน/โครงกำรสำคัญตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรฯ
และรำยงำนภำพรวม
เผยแพร่ในรูปของเอกสำรและเว็บไซต์

ผู้บริหำร/
สำนักนโยบำยและแผน สป.

๓. พัฒนำระบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรฯ ทีท่ ันสมัย สะดวก
สำมำรถเรียกดูผ่ำน Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลำ”

ผู้บริหำร/
สำนักนโยบำยและแผน สป.

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนแผนปฏิบตั ิรำชกำร
และแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของ สป.
พร้อมกำหนดแผนงำน/โครงกำรสำคัญ

สำนักนโยบำยและแผน สป./
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สป.

หน่วยงำนในสังกัด สป.

สำนักนโยบำยและแผน สป.

กระบวนกำร :

๕. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรฯ
เพื่อเป็นแนวทำงปรับปรุงกำรดำเนินงำนรอบปีต่อไป

เม.ย.

ภำยใน ๑ เดือน
หลังสิ้นสุด
ไตรมำส ๒, ๓

ภำยใน
เดือน ธ.ค.

ยุทธศำสตร์ชำติ/แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ/แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยรัฐบำล/มท./
นโยบำย คสช./ยุทธศำสตร์ มท./สป.มท./
อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน/
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ/
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ

แนวทำงกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ

ระบบกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย/กลยุทธ์/
เป้ำหมำยผลผลิตของตัวชี้วัด
(งำน/งบประมำณ)

เสนอผลกำรดำเนินงำน
ตลอดจนปัญหำ/อุปสรรค
ให้ผู้บริหำร

ดำเนินกำรตำมแผน/ติดตำม กำกับ ประเมินผล รำยงำนผล/ทบทวนและปรับปรุง
หน่วยงำนในสังกัด สป.มท.

๒๒

หมายเหตุ :- ความหมายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart) แผนภาพที่ ๓
รูปภำพสัญลักษณ์

ควำมหมำยของสัญลักษณ์
เริ่มต้นหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
ส่วนนาเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input or Output)
การตัดสินใจ (Decision)
จุดเชื่อมต่อ (Connector)
ทิศทางการทางาน (Direction of Flow)

๒๓

๓.๔ คำอธิบำย SIPOC Model และรำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรแต่ละขั้นตอน
สานักนโยบายและแผน สป. มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการเสนอแนะ
และจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย
จั ด ท าแผนมหาดไทยแม่ บ ท ประสานแผนการปฏิ บั ติ งาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้ งแล ะจั ด สรร
งบประมาณประจาปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่ ม งานติ ด ตามและประเมิ น ผล ส านั ก นโยบายและแผน สป. มี ห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการ ศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดรูปแบบ และพัฒนำระบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง
เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
จากภารกิจความรับผิดชอบข้างต้น กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป.
จึงได้พัฒนากระบวนการ “การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring)” ขึ้น โดยมีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
๑. ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย พร้อมทั้งกำหนดแผนงำน/โครงกำรสำคัญ
๑.๑ ระยะเวลำ (Tp) : กุมภาพันธ์
๑.๒ ผลผลิ ต (Product) : แนวทางที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และแผนงาน/
โครงการสาคัญ เพื่อกาหนดรูปแบบการรายงานและติดตามผลการดาเนินงาน
๑.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : การทบทวนแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ที่ มี ค วามสอดคล้ องและเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๔ ข้อกำหนดที่สำคัญ (Krp) : ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
๑.๕ ตั วชี้วัดผลผลิต (KPI) : การนาผลการทบทวนมากาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ทั้งในส่วนการรายงานและการติดตามผลการดาเนินงาน
๑.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๑.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน : สานักนโยบายและแผน สป. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม แผนการปฏิบัติง านและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จากการศึกษาพบว่ามีโครงการที่ต้องติดตาม
จานวน ๖๘ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หากมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จาเป็นต้องเร่งรัด ตรวจสอบ
การดาเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

๒๔

๑.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย/ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย อานาจหน้ าที่ ของหน่ วยงานในสั งกั ด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
จาเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ไลน์ (Line) มาใช้ในการติดต่อ
สื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และลดขั้นตอนงานธุรการ
๑.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญช่วยให้
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๑.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรดำเนินงำน :
(๑) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสาคัญกับกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
(๒) ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จให้ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้การวิเคราะห์ สถานการณ์
เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(๓) ควรจัดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(๔) ควรสื่อสารแนวทางให้ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่ างครบถ้วน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พร้อมกับการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในทุกขั้นตอน
(๕) ควรกาหนดเป็นนโยบายให้มีการวางแผนเตรียมพร้อมรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
ที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการดาเนินงาน/เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ขั้นตอนที่ ๒ ชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบั ติรำชกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผ่ำนระบบรำยงำนผล ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
๒.๑ ระยะเวลำ (Tp) : มีนาคม
๒.๒ ผลผลิต (Product) : หน่วยงานรับทราบแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : การรายงานผลการดาเนินงาน ถูกต้อง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๔ ข้ อกำหนดที่ ส ำคั ญ (Krp) : หน่ ว ยงานร่ว มเสนอข้อคิ ดเห็ น เพื่ อกาหนดแนวทาง
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การสร้างความเข้าใจเพื่อรายงานผลการดาเนินงานได้อย่าง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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๒.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๒.๗ วิ ธี กำรปฏิ บั ติ งำน : การชี้ แจงแนวทางการรายงานผลการดาเนิ นงานให้ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกาหนดแนวทางการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
๒.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยุท ธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/ส านั ก งานปลั ดกระทรวงมหาดไทย อานาจหน้ าที่ของหน่ว ยงานในสั งกั ด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การชี้แจงแนวทางการรายงาน
ผลการดาเนินงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจร่วมกัน ทาให้ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน
๒.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรดำเนินงำน :
(๑) การเน้นย้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบรายงาน
ตามกาหนดเวลาโดยเคร่งครัด
(๒) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ ยืดหยุ่น
พร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนำระบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและ
แผนกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ ร่วมกับศูน ย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป. ที่ทัน สมัย สะดวก
สำมำรถเรียกดูผลกำรดำเนินงำน ผ่ำน Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลำ”
๓.๑ ระยะเวลำ (Tp) : เมษายน
๓.๒ ผลผลิต (Product) : ระบบการรายงานผลการดาเนินงานแสดงแถบสีต่างๆ เพื่อบอก
สถานะความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการ
๓.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : ระบบการรายงานผลการดาเนินงานมีเสถียรภาพ
๓.๔ ข้อกำหนดที่สำคัญ (Krp) : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม
ผลให้สามารถเข้าถึง (access) ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล
๓.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การกากับและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
๓.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๓.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน :
(๑) การหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อพัฒนาระบบ
การรายงานผลการดาเนิ น งาน ให้ส ามารถกากับ ติดตามงาน และแสดงปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน
(กรณีทผี่ ลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย) โดยมี สานักนโยบายและแผน สป. เป็นผู้รับผิดชอบนาข้อมูลรายงาน
ผลการดาเนินงานเข้าระบบข้างต้น
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(๒) การจั ดท าคู่ มือการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บั ติราชการและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแนะนาการใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th ดังนี้
(๒.๑) เลือก banner ด้านขวา ชื่อ “ระบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”
(๒.๒) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูล รวม ๔ ปี
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒.๓) ระบบการแสดงผล จ าแนกได้ ใน ๒ มิ ติ คือ มิ ติ ปี งบประมาณ และมิ ติ
หน่วยงาน โดยประมวลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแถบสี ดังนี้ สีแดง หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่า
เป้าหมาย สีเขียว หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสีฟ้า หมายถึง ผลการดาเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย
๓.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และระบบการรายงานผลการดาเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสานักนโยบายและแผน สป.
และศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สป. เพื่ อพั ฒ นาระบบการรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานจาเป็นต้องประสานงานและ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ไลน์ (Line) เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนงานธุรการ
๓.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การบริหารจัดการระบบการ
รายงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์
รวมถึงการลดขั้นตอนงานธุรการ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีความเที่ยงตรงและรวดเร็ว
๓.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรดำเนินงำน :
(๑) การพัฒ นาระบบการรายงานให้ ใช้งานได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ จาเป็นต้ อง
มีการประชุม/ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแบบจาลองของ
ระบบ เพื่อทดสอบว่าระบบมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่ อย่างไร
(๒) การพัฒนาระบบการรายงานให้ทันสมัย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลาและแรงงาน
โดยสามารถรายงานผลการดาเนินงานได้รวดเร็วและเที่ยงตรง
๔. ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร
สำคัญที่ปรำกฏตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พร้อมรำยงำนภำพรวมผลกำร
ดำเนินงำน เพื่อเผยแพร่ในรูปของเอกสำรและเว็บไซต์
๔.๑ ระยะเวลำ (Tp) : ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และ ๓
๔.๒ ผลผลิต (Product) : รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ
สาคัญตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานภาพรวมผลการดาเนินงาน
๔.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตามกาหนดเวลา (ไตรมาสที่ ๒ และ ๓)
๔.๔ ข้อกำหนดที่สำคัญ (Krp) : ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการดาเนินงาน
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๔.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การติดตามผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๔.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๔.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน : การรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ (ไตรมาสที่ ๒
และ ๓) โดยแบ่ งการดาเนิ นงานเป็ น ๓ ระดับ ต่ากว่าเป้ าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย
โดยรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
๔.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แนวทางการบริหารงบประมาณตามที่สานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลางกาหนด แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(๑) การประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ในการรายงานผลการดาเนินงาน
จาเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง
การใช้ เทคโนโลยี ในการสื่ อสารทั้ งทางโทรศัพท์ ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิ กส์ (e - mail) ไลน์ (Line) มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และลดขั้นตอนงานธุรการ
(๒) การเผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรูปของเอกสารและเว็บไซต์
๔.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การประมวลและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานทั้งโครงการที่มีความสาคัญและโครงการทั่วไป ช่วยประหยัดทรัพยากรในการ
ติดตามงานระดับพื้นที่
๔.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรดำเนินงำน :
(๑) การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางและการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบ
รายงานที่กาหนดอย่างครบถ้วน
(๒) เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบแผนงาน/โครงการควรรายงานผลการดาเนิ นงานตาม
ข้อเท็จจริงภายในกาหนดเวลา เพื่อกากับและติดตามงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๓) ควรพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ (Professional) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ โดยฝึ กให้ มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิช าการและการติดตามประเมินผล เพื่อผลั ดเปลี่ ยน
หมุนเวียนให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน ด้วยมาตรฐานเดียวกันได้
๕. ขั้นตอนที่ ๕ รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิ บัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนในรอบปีต่อไป
๕.๑ ระยะเวลำ (Tp) : ภายในเดือนธันวาคม
๕.๒ ผลผลิต (Product) : รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๕.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : หน่วยงานนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค
จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในรอบปีต่อไป
๕.๔ ข้อกำหนดที่สำคัญ (Krp) : หน่วยงานนารายงานสรุปผลการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์
๕.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การจัดทารายงานผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ตามกาหนดเวลา
๕.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
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๕.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน :
(๑) วั ด ผลส าเร็ จ ของผลผลิ ต เชิ ง ปริ ม าณโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้เกณฑ์ การบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๓ ระดับ คือ ระดับ
ที่ต้องปรับปรุง (ต่ากว่าเป้าหมาย) ระดับมาตรฐาน (เป็นไปตามเป้าหมาย) และระดับคุณภาพ (สูงกว่าเป้าหมาย)
(๒) การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ผู้บริหารทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๕.๘ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๕.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคจากรายงานผลการดาเนินงานไปใช้ประโยชน์ ช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทบทวน
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการปีต่อไป
๕.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรดำเนินงำน :
(๑) กรณี ที่ ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ากว่าเป้ าหมาย) อาจมี
สาเหตุ ดังนี้
(๑.๑) ปัญหาทางด้านเทคนิค เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รายงานผลการดาเนินงาน/
รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์/รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทาให้ระบบประมวลผล
ต่ากว่าความเป็นจริง
(๑.๒) ปัญหาทางด้านการบริหารงาน/การบริหารงบประมาณ
(๑.๒.๑) การประมาณการค่าเป้าหมายไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
(๑.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการเพื่อดาเนินโครงการอื่น
ทาให้ต้องปรับแผนการทางานใหม่
(๑.๒.๓) หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณล่าช้า
หรือได้รับจัดสรรต่ากว่าราคากลาง
(๑.๒.๔) ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑ์/มาตรการ
ต่างๆ เช่น มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Market หรือ e – Bidding
จาเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑.๒.๕) เจ้าหน้าที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
(๑.๓) ปั ญ หาทางด้ านการเมื องและภั ยธรรมชาติ จากสถานการณ์ ความไม่
แน่นอนทางการเมืองและภัยจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทาให้
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
(๒) รูปแบบการรายงานผลการดาเนินงานล้าสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน ทาให้การรายงานผลไม่มีประสิทธิภาพ
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(๓) ขาดการน าผลการด าเนิ น งานปี ที่ ผ่ านมาเป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีถัดไป ทาให้สิ้นเปลืองเวลา งบประมาณ และโครงการไม่มี
ประสิทธิภาพ
(๔) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น
เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

๓.๕ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (e – Monitoring)
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนดไว้ จึงได้วางแนวทางการติดตามผลการดาเนินงานโดยสังเขป ดังนี้
๑. การจั ด ประชุม เพื่ อเร่งรัด/กากับและติดตามผลการด าเนิ นงานและผลการเบิ กจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
๒. การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดาเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้
การรายงานผลเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด เกิดความถูกต้อง และครบถ้วน
๓. การพัฒนาระบบการกากับ/ติดตามผลการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ พั ฒ นาระบบการก ากั บ /ติ ดตามผลการด าเนิ นงานที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาตั วชี้ วั ด
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
๓.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับ/ติดตามผลการดาเนินงาน โดยการปรับลด
กระบวนการปฏิบัติงานทางธุรการ และเปลี่ยนแปลงจากการใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มรายงานต่างๆ มาสู่การใช้
ระบบคอมพิ วเตอร์ ในการวิเคราะห์ และประมวลผลการด าเนิ นงาน เพื่ อให้ สามารถเข้ าถึงข้อมูล (access) ได้
ตลอดเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล
๔. การติดตามผลการดาเนินงาน หลังจากที่หน่วยงานได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว
จาเป็ นต้องมีการกากับ /ติดตามผล เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ห รือไม่/
อย่างไร โดยมีมาตรการ ดังนี้
๔.๑ หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการรายงานผลการดาเนินงานตามกาหนดเวลา เพื่อให้
ผู้บ ริห ารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตาม/ตรวจสอบการดาเนินงานได้ตลอดเวลา โดยจัดทาเกณฑ์ชี้วัด
ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒ การสร้างมาตรการเพื่อเร่งรัดผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยเน้นการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๕. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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๓.๖ กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะวิกฤต
การบริหารความเสี่ยงมีความสาคัญและมีความจาเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จขององค์กรโดยรวม โดยการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ ดี ต้องให้ คนในองค์กรที่ มี หน้ าที่ เกี่ยวข้ องทุ กฝ่ ายได้มี ส่ วนร่วมในการวิเคราะห์ /ตรวจสอบ/
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมถึงร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุม
ให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสีย ให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำนิยำม
๑. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวั ตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้
เกิดความเสี่ยง ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือนโยบาย ๓) ผลกระทบ
ของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
๒. ปั จจั ยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ ห รือสาเหตุที่มาของความเสี่ ยงที่จะทาให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
๓. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ย ง และจัด ลาดับ ความเสี่ย ง โดยการประเมิน จากโอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ หมายถึง
ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทาการประเมินแล้ว ทาให้
ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
๔. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งดาเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
๖. ควำมไม่แ น่น อน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ หรือเหตุการณ์ และสิ่ งต่างๆ ที่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย
๗. ปัญหำ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดาเนินการ
จาเป็น ต้องมีการแก้ไข เพราะปัญ หาดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสียหายตามมา ซึ่งปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป
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๓.๗ แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน
สานักนโยบายและแผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดการกระบวนการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากการทางานไว้ล่วงหน้า หรือ
ในกรณีพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบปัญหาจะน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ความเสียหาย
จะน้อยกว่า โดยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร และลดความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น สาหรับรองรับ
สถานการณ์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
๒. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการลดและป้องกันความเสียหายในการทางานไว้ล่วงหน้า
๓. เพื่อป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทาให้การปฏิบัติงาน
เกิดความต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
๔. เพื่ อเป็ นแนวทางในการตอบโต้และกู้ คืนกรณี ที่ เกิ ดภาวะฉุกเฉินให้ กลั บคืนสู่ สภาวะปกติ
โดยเร็ว
นิยำมศัพท์
๑. ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
บริเวณพื้นที่สานักงานอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือการดาเนินงานของสานักนโยบายและแผน สป.
๒. ระดับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Level) แบ่งระดับของเหตุฉุกเฉินได้ ดังนี้
๒.๑ ภาวะฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่เกินความสามารถของ
บุคลากรภายในสานักนโยบายและแผน สป. ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ในสานักงาน
ซึ่งสามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินได้
๒.๒ ภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายในสานักนโยบายและแผน สป. ถึงขั้นต้องอพยพบุคลากรออกจากสานักงาน และส่งผลกระทบ
กับชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง การควบคุมภาวะฉุกเฉินไม่สามารถใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ในสานักงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินได้หรือเป็นภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการควบคุม
และระงับเหตุฉุกเฉิน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบุคลากรภายใน
สานักนโยบายและแผน สป. จึงได้กาหนดแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. แผนป้องกันควำมเสียหำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
๑.๑ นิยามศัพท์
(๑) ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ภาวะอันอาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งภาวะฉุกเฉินนั้น
อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ ภัยคุกคามจากเหตุการณ์ในพื้นที่หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจทาให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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(๒) ทรัพย์สินของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ
ระบบเครือข่าย
๑.๒ มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) กรณีเพลิงไหม้
(๑.๑) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๑.๒) ทาการสารองข้อมูล (Data Backup) ของระบบสารสนเทศที่สาคัญ โดย
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาในการสารองข้อมูลที่แน่นอน และจัดเก็บสื่อสารองข้อมูล
ในทีป่ ลอดภัย
(๒) กรณีไฟฟ้าขัดข้อง ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีไฟฟ้าดับในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
(๓) กรณีการโจมตีระบบจากผู้ไม่พึงประสงค์ อาทิ Hacker ไวรัสคอมพิวเตอร์
(๓.๑) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ให้ แก่ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายทั้งหมดของสานักงาน
(๓.๒) หมั่นทาการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ
(๔) การป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)
(๔.๑) ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับป้องกันและกาจัดโปรแกรม
ประสงค์ร้าย (Malware) รวมทั้งทาการอัพเดท (Update) ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร์ และโปรแกรมการ
ใช้งานต่างๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ เป็นการป้องกันการโจมตี
จากภัยคุกคามต่างๆ
(๔.๒) หากพบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)
ห้ามมิให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโปรแกรม ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ
(๔.๓) ในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ (Information) ผ่านทาง
ระบบเครือข่าย ต้องตรวจสอบก่อนการรับส่งทุกครั้ง รวมทั้งก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพา ต้องมีการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันและกาจัดโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)
(๔.๔) ตรวจสอบไฟล์ก่อนทาการเปิด โดยใช้โปรแกรมป้องกันโปรแกรมประสงค์ร้าย
(Malware) เพื่อเป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่สามารถประมวลผลได้ (Executable file) เช่น .exe .com
.bat .vbs .scr .pif .hta .txt.exe .doc.exe .xls.exe เป็นต้น
๒. กำรติดตำมและควบคุมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security) เป็นการป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้ามาใช้
หรือแก้ไขข้อมูล และความสามารถในการป้องกันข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ให้ผิดพลาดได้โดยง่าย แสดงว่าข้อมูลมีความปลอดภัยต่า เป็นต้น ทั้งนี้ ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก ผู้บริหารฐานข้อมูลจึงจาเป็นต้องรักษาฐานข้อมูลให้ปลอดภัย
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้ฐานข้อมู ลเกิดความเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นความลับได้
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(Secrecy) เพื่อให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (Integrity) เพื่อให้มีฐานข้อมูล
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (Availability) และเพื่อลดความเสี่ยง (Risk Assessment) จากค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหาก
ข้อมูลเสียหาย
การติดตามตรวจสอบและควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลเป็นการควบคุมความปลอดภัยให้กับ
ข้อมูล (Security Control) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร สามารถทาได้หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑ การตรวจสอบเบื้องต้น ว่านาเข้าข้อมูลครบถ้วนหรือ ไม่ กระบวนการทางานรวมทั้ง
รายละเอียดในการทางานของระบบงานทุกขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ การป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมดีเพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิอยู่ใน
ระบบ และสิทธิต่างๆ ได้ถูกกาหนดไว้ อย่างถูกต้องเพียงใด คู่มือต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หรือไม่ เป็นต้น
๒.๒ การติดตามและตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูล โดยผู้ตรวจสอบอาจสุ่มตรวจเป็นระยะ
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรืออาจกาหนดการตรวจเป็นตารางแน่นอนอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การตรวจสอบเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูลนั้น จาเป็นต้องติดต่อประสานงานกับผู้บริหารฐานข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บริหารฐานข้อมูล
มีหน้าที่เก็บบันทึกการใช้งานต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบต้องการ
๒.๓ การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล ทั้งการควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) การควบคุมทางกายภาพเป็นการควบคุมและป้องกันการ
เสียหายโดยทั่วไป ได้แก่ การป้องกันภัยจากน้าท่วม ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ/ไฟกระชาก ฯลฯ การล็อกห้องเมื่อไม่ใช้งาน
การกาหนดเวรยามเฝ้าระวังมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบสารองข้อมูล (Back Up)
อย่างสม่าเสมอโดยอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลสารองไว้ในสถานที่ต่างหากซึ่งห่างไกลจากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
การจัดทาแผนฉุกเฉินในการฟื้นสภาพ (Recovery) ให้ระบบใช้งานได้ เป็นต้น
การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น การควบคุมการอนุญาตให้เข้ามาในระบบ (Access
Control) โดยการป้องกันการเข้าระบบโดยผ่านช่องทางหรือ Port ต่างๆ การกาหนดระดับสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลที่ต่างกัน เช่น ผู้ใช้บางคนมีสิทธิอ่านข้อมูลเท่านั้น ไม่มี สิทธิในการแก้ไขข้อมูล เป็นต้น การตรวจสอบ
ความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย (Authentication) โดยการป้องกันการปลอมแปลงจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในระบบได้ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่มาเชื่อมต่อ
ด้วยการตรวจสอบรหัสผ่านซึ่งผู้ ใช้แต่ละคนจะต้องมีรหัสผ่านเฉพาะตัว ห้ามใช้งานร่วมกัน การรักษาความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย (Data Integrity) โดยการนาวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีขั้นตอนและ
รูปแบบที่แน่นอนระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เช่น การใช้โปรโตคอล (Protocol) มาตรฐาน การใช้ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบ (Security Log) โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นใคร ทาอะไร ใช้ข้อมูลอะไร เมื่อใด จากที่ไหน และดาเนินการต่างๆ
กับข้อมูลสาเร็จหรือไม่ อย่างไร และการใช้ระบบป้องกันการบุกรุกที่เรียกว่า Firewall เป็นต้น
ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลนั้น ต้องกาหนด
เป็นกฎข้อบังคับ หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ พร้อมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยกาหนดให้
ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใด กับส่ วนใดในระบบ มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร และต้องมีการประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
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๓. แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
๓.๑ มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดน้าไว้ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายและ
เห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๒) เน้ น ย้ าให้ บุ คลากรถอดปลั๊ กไฟหรือปิ ดสวิ ตช์ ไฟทุ กครั้ งหลั งเลิ กใช้ งาน ยกเว้ น
อุปกรณ์เชื่อมต่อบางอย่าง เช่น ตู้เย็น เป็นต้น
(๓) ตรวจสอบและซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ เป็นต้น ให้ พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
๓.๒ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
(๑) เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พร้อมรีบ
ทาการระงับเหตุหรือโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นในเบื้องต้น แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(๒) ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายประกาศข้อความทางโทรโข่ง /เสียงตามสาย ระบุถึง
แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ตั้งจุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
(๓) ระงับเหตุเบื้องต้นด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีหรือน้าหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อควบคุม
ป้องกันความสูญเสียของทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆ
(๔) ติ ด ต่ อ ประสานงานหน่ ว ยงานภายใน/ภายนอกเพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นบริ ก าร
ยานพาหนะ การสื่อสารข้อมูล การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(๕) จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ
(๖) อพยพข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่จุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
๓.๓ การปฏิบั ติงานร่ว มและติดต่อ ขอความช่วยเหลื อ จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ประตูทางเข้า - ออก จะต้องไม่มีรถหรือสิ่งกีดขวางการจราจร สาหรับ
การประสานระหว่างหน่วยงานสามารถทาได้ ๔ วิธี คือ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โทรโข่ง/เสียงตามสาย และไลน์ (Line)
๓.๔ การบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
(๒) การสารวจความเสียหาย
(๓) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกาหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคาสั่ง
(๔) การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
(๕) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
(๖) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
(๗) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(๘) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สานักงานสามารถดาเนินการตามภารกิจ
ได้โดยเร็วที่สุด
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๔. แผนกำรป้องกันและระงับกำรชุมนุมประท้วง และกำรก่อกำรจลำจล
๔.๑ นิยามศัพท์
(๑) การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระทา เพื่อแสดงให้เห็ นว่าคัดค้าน
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทาง
สังคมและการเมือง โดยการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล
(๒) การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง
คือ มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหว เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกัน
จนนาไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจลแล้ว
ก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
๔.๒ มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) ก่อนเกิดเหตุ
(๑.๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
(๑.๒) จั ดเตรี ยมก าลั งเจ้ าหน้ าที่ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ระบบการสื่ อสาร
ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการไว้ให้พร้อม
(๑.๓) รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรและผู้ประสานงาน
ที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรายชื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(๒) ขณะเกิดเหตุ
(๒.๑) เมื่อได้พบเหตุประท้วง/จลาจลในสานักงานและบริเวณแวดล้อมใกล้เคียง
(หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้) ให้ติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์
วิธีการแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(๒.๒) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่เกิดเหตุ การแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก แผนการอพยพ จุดรวมพล วิธีการลดและ
ขจัดผลกระทบ/ความเสียหาย
(๒.๓) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมทั้งบุคลากรภายนอก
ที่มาติดต่องานได้ทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เมื่อมีการชุมนุมประท้วง ตลอดจนคาแนะนาต่างๆ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
(๒.๔) ประสานหน่วยงานที่ดูแลอาคารสถานที่รอบสานักงาน เพื่อเปิดเส้นทางฉุกเฉิน
และอพยพบุคลากรออกจากพื้นที่ เมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรง
(๓) หลังเกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นของหน่วยงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หลังเสร็จสิ้นเหตุการณ์นั้นแล้ว เพื่อสืบหาสาเหตุและวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก
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ตำรำงที่ ๒ รำยชื่อบุคลำกรหลัก/บุคลำกรสำรองทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล สำนักนโยบำยและแผน สป.
บุคลำกรหลัก
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์มือถือ
นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์ ๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๔๙
ผู้ อานวยการกลุ่ มงานติดตาม
และประเมินผล สานักนโยบาย
และแผน สป.

บุคลำกรสำรอง
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์มือถือ
นางสาวพัชรี ฤทธิ์เดช
๐๘ ๑๘๑๘ ๐๒๖๖
นางสาวกาญจนา โนรี
๐๘ ๑๔๕๘ ๗๔๐๒
นายทวีศักดิ์ ใจรังษี
๐๘ ๙๔๗๑ ๙๖๑๕
นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน ๐๘ ๙๖๓๙ ๑๙๗๖
นายอธิป มั่นใจอารย์
๐๘ ๗๙๙๕ ๖๖๓๔
นายบัญชา เขตประทุม
๐๘ ๔๖๙๗ ๙๓๕๗
นางสาวสุธิดา ไทยวงษ์
๐๖ ๔๙๗๙ ๔๔๐๙
นายสุไลมาน สุขไสว
๐๘ ๙๖๔๕ ๖๐๖๙
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บทที่ ๔
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๔.๑ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงมหำดไทยมีโครงสร้ำง/กลไกกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ชัดเจน โดยมีกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล สำนักนโยบำย
และแผน สป. ทำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัดผลกำรดำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมและบริบททำงสังคมที่มีกำรแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 หลำยหน่วยงำนได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ดีขึ้น สำนักนโยบำยและแผน สป. ในฐำนะเจ้ำภำพกำรบูรณำกำรผลกำรดำเนินงำน
ภำพรวมได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเช่นเดียวกัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนให้ เป็ นเชิงรุกมำกขึ้น ผ่ ำนระบบ e – Monitoring ซึ่ งช่ วยให้ กำรบริหำร
รำชกำร กำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนผ่ำนทำง Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลำ” ส่งผลให้กำรแก้ปัญหำ
โครงกำรต่ำงๆ เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ช่วยลดขั้นตอนงำนธุรกำร ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless) รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลร่วมกัน ผ่ำนกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจำแนกประเภทข้อมูล จำแนกตำม
หน่วยงำน เพื่อให้สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูลย้ อนหลัง โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปิดช่องทำงให้
หน่วยงำนเป็นผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ตลอดจนปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนตนเอง ผ่ำนระบบรำยงำนผล
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรและเจ้ำของแผนงำน/โครงกำรทรำบสถำนะควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับแผน
ที่กำหนดเป็นรำยไตรมำส สำมำรถกำกับติดตำมได้อย่ำงต่อเนื่องและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรและแผนกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณเกิดควำมต่อเนื่อง และยั่งยืน ต้องอำศัยปัจจัยหลัก ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๑. ด้านบุคลากร
๑.๑ ผู้บริหำร ปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน แทนกำรรำยงำนด้วยเอกสำร พร้อมกระตุ้นเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสำคัญกับ
กำรรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนอย่ ำงรวดเร็วและถูกต้อ ง ตลอดจนกำรให้ รำงวัล จูงใจเจ้ำหน้ำที่ที่ มีผ ลกำร
ประเมินบรรลุวัตถุประสงค์
๑.๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแผนงำน/โครงกำร
(๑) เน้ น ย้ ำให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ต ระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญ ของกำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมถึงรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกำหนดเวลำโดย
เคร่งครัด

๓๘

(๒) เพิ่มทักษะ ควำมรู้ และสมรรถนะที่เหมำะสมให้เจ้ำหน้ำที่โดยพัฒนำผ่ำน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรสอนงำน กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ เป็นต้น ซึ่งจะต้องดำเนินงำนให้เกิด ควำมต่อเนื่อง
ตลอดจนกำรศึกษำกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวกับกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เกิดควำมเข้ำใจ ซึ่งจะช่วยให้
สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
(๓) ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware)
และซอฟต์แวร์ (Software) เบื้ องต้น ตลอดจนวิธีกำรใช้ระบบเครือข่ำยอย่ำงปลอดภัย เพื่อลดควำมเสี่ยง
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ (Information Security)
เพื่อช่วยกำกับดูแลและถ่ำยทอดควำมรู้ให้เพื่อนร่วมงำน รวมทั้งวำงกฎระเบียบให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ เพื่อรักษำ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จัดทำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงระบบสำรสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทำงปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่
๒. ด้านเทคโนโลยี ควรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่ทันสมัย
และไม่ ซั บ ซ้ อ น โดยสำมำรถประมวลผลได้ ส ะดวก และรวดเร็ ว ตลอดจนรับ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ งำน
เพื่อนำมำปรับปรุงระบบรำยงำนผลต่อไป
๓. ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๓.๑ ควรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย
รัฐบำล/กระทรวงมหำดไทย นโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย/สำนักงำน
ปลั ดกระทรวงมหำดไทย อ ำนำจหน้ ำที่ ของหน่วยงำน เพื่ อขั บเคลื่ อนงำนให้ เกิดผลสั มฤทธิ์และเชื่ อมโยงกั บ
แผนงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงแท้จริง
๓.๒ ควรกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนงำน/โครงกำรที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงำน
อย่ำงแท้จริง ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนที่แน่นอน
๓.๓ ควรปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็นสำหรับกำรทบทวน/ปรับปรุงเป้ำหมำย
กลยุ ทธ์ ผลผลิ ต/ผลลั พธ์ กิ จกรรม และตั วชี้ วั ดผลส ำเร็จ ให้ ถู กต้ อง ทั นสมั ย ครบถ้ วน เพื่ อให้ กำรวิ เครำะห์
สถำนกำรณ์เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ

๔.๒ การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
กำรเผยแพร่และนำกระบวนกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงไปสู่กำรปฏิบัติ โดยสำนักนโยบำยและแผน สป.
ได้จัดทำคู่มือกระบวนกำร ผังกระบวนกำร/มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และถ่ำยทอดกระบวนกำรดังกล่ำว ให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนกำรออกแบบและผู้มีหน้ำที่ในกำรนำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติให้ เกิดควำม
เข้ำ ใจ โดยมีกระบวนกำรเรี ย นรู้ จ ำกกำรที่ ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จริ ง ซึ่ งเป็ น กำรผสมผสำนระหว่ ำงภำคทฤษฎี
(นำมธรรม) และภำคปฏิ บั ติ (รู ปธรรม) ท ำให้ เกิ ดกระบวนกำรคิ ดและฝึ กปฏิ บั ติ จนเกิ ดทั กษะ น ำไปสู ่ก ำร
ถ่ำ ยทอดและขยำยผลเกิดเป็ นเครือข่ำยกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปรับปรุงและทบทวน
คู่มือกระบวนกำร กลำยเป็นวัฒนธรรมกำรทำงำนขององค์กร ทำให้องค์กรเกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้ง
กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจและประโยชน์สุขให้กับประชำชนโดยแท้จริง


ภาคผนวก

วิธีการเข้าใช้งานระบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ www.moi.go.th ลงในช่อง Address Bar
กดเลือกที่ “ระบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือพิมพ์ http://103.28.101.10/moikpi/mainform.php ลงในช่อง Address Bar เพื่อเข้าระบบงานฯ โดยตรง

1

2

2. จะปรากฏหน้าจอดังรูป พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานในช่อง Username และรหัสผ่านในช่อง Password
ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ กดที่ปุ่ม “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบ
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3. หน้าจอสาหรับผู้ใช้งานจะแสดงข้อมูล ดังนี้
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(1) แถบเมนูสาหรับเลือกการใช้งาน (ตามภาพแสดงการเลือกเมนู “ผลการดาเนินงาน”)
(2) แผนภูมิแสดงจานวนโครงการตามปีงบประมาณ แบ่งผลการดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
(3) ตารางแสดงผลการดาเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเลือกดูข้อมูลแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้
โดยกดเลือกที่ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น
(4) เลือกดูข้อมูลปีงบประมาณอื่น จากรายการ “เลือกข้อมูล” จากนั้นให้กดดูรายงาน
4. เมื่อเรียกดูประเด็นยุทธศาสตร์ จะแสดงข้อมูลผลการดาเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
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5. ท้ายตารางจะแสดงข้อมูลความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในตาราง

6. หากเลือกกดดูรายละเอียดที่แผนงาน/โครงการ จะแสดงข้อมูลของแผนงาน/โครงการนั้นๆ
พร้อมแผนภูมิกราฟเส้นเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายที่กาหนด
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7. หน้าจอแสดงการปรับปรุงข้อมูลผลการดาเนินการ ให้เลือกที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูล”
(1) แถบเมนูสาหรับเลือกการใช้งาน (ตามภาพแสดงการเลือกเมนู “ปรับปรุงข้อมูล”)
(2) เลือกแก้ไขข้อมูลแผนงาน/โครงการ ซึ่งระบบจะให้ปรับปรุงเฉพาะปีงบประมาณปัจจุบันเท่านั้น
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8. เมื่อเลือก “แก้ไข” จะแสดงหน้าจอสาหรับแก้ไขข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการฯ ให้เลือกบันทึกข้อมูล
เป็นรายไตรมาส ดังนี้
(1) เลือกประเภทงบประมาณ
(2) บันทึกผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)
พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
(3) บันทึกผลการดาเนินงานรวมและผลเบิกจ่ายรวม ในส่วนของรายการ “เป้าหมายรวม”
(4) บันทึกรายละเอียดผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการฯ
(5) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม ”บันทึก”
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สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

