ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
ความสาคัญของกระบวนการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเกี่ยวกับเรื่อง
การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด ( Area Based)
เพื่อใหแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด
เปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งแผนงาน/โครงการที่อยูในแผนฯ จะตองมีความครอบคลุมทุกแหลงงบประมาณ
ทุกประเภทโครงการดานการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ การวางแผนฯ และดําเนินการตามแผนฯ ตองเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ใหสามารถตอบสนอง ตรงความตองการของประชาชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศอยางแทจริง
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว
โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินโครงการ ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นโดยตรง จึงไดพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใชสําหรับบริหารจัดการแผนงาน/โครงการจากทุกแหลงงบประมาณ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ ใชงานผานอินเตอรเน็ต ทางwww.padme.moi.go.th (PADME) โดยมีความมุงหวังวา
จะชวยเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการไดมากยิ่งขึ้น จึงอาจกลาวไดวา
“PADME ไมไดเปนเพียงแคโปรแกรมสําหรับรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ แตเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธผลงานของ จังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
กับประชาชนอยางสมบูรณ”
หน่วยดาเนินงาน: สบจ.สป.มท.
หน่วยสนับสนุน:จังหวัด/กลุมจังหวัด
ผลผลิตของกระบวนการ : จังหวัด/กลุมจังหวัดที่ใชงาน PADME
มาตรฐานของผลผลิต : จังหวัด/กลุมจังหวัดสามารถกรอกขอมูลรวมถึงกํากับดูแลหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการทําการกรอกขอมูลโครงการ/งบประมาณไดถูกตองครบถวน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ : ขอมูลโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมถึงงบประมาณแหลงอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่มีความครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย ทุกภาคสวนสามารถใชประโยชนไดอยางสมบูรณ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.หนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด
2.จังหวัดและกลุมจังหวัด
3.ผูตรวจราชการในสวนกลาง
4.สวนราชการระดับนโยบายของประเทศเชน สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ
ความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. โปรแกรมฯ ที่เปนมาตรฐานรองรับการใชงานของทุกภาคสวน
2. สามารถใชงานไดงาย สะดวก ประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ลดภาระ/ความซ้ําซอนในการกรอกขอมูล
4. องคความรูที่ถูกตอง ชัดเจนในการใชงานแตละระดับ
5. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวการณปจจุบัน
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ : กรอบการดําเนินงานแตละขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ
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กฎหมาย
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 2551
พ.ศ.
มาตรา ๑๑ “ก.บ.จ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (6) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.”
มาตรา ๑๓ “ก.บ.ก. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้(๕) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
”
มาตรา 31 “ใหจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณที่แสดงถึงผลสําเร็จ
รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดเสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบภายในหกสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
ในกรณีที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจังหวัดจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณตามแบบ
ที่
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด เมื่อจังหวัดไดจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณตามวรรคหนึ่งแลว
ใหถือวาจังหวัดไดจัดทํารายงานดังกลาวแลว”
มาตรา ๓๔ เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผลใหผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เรงรัดติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด
ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลตามวรรคหนึ่งตอ ก.น.จ. อยางนอยปละสองครัง้ ”
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 “การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้...(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด”
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
การดําเนินการตามกระบวนการจะทําใหขอมูลในระบบ PADME มีความครบถวนสมบูรณทุกภาคสวน
สามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
(1) ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาเครื่องมือลักษณะเดียวกันในเบื้องตนไดไมต่ํากวา 150 ลานบาท
โดยคํานวณจากคาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมฯ 1 โปรแกรมฯ ซึ่งมีขอบเขตการพัฒนาที่ใกลเคียงกัน
ใชงบประมาณจํานวน1.5 – 2 ลานบาท หากตองดําเนินการใน ทุกจังหวัด76
( จังหวัด) จังหวัดละ 1 โปรแกรมฯ
ตองใชงบประมาณไมต่ํากวา150 ลานบาท
(2)หากทุกกระทรวง กรม มาใชระบบ PADME ซึ่งมีมาตรฐานสามารถรองรับการใชงานสําหรับโครงการ
ดานการพัฒนาไดทุกแหลงงบประมาณ ก็สามารถประหยัดงบประมาณในเบื้องตนไดอีกไมต่ํากวา 200 ลานบาท
(3) ใชในการบริหารจัดการโครงการทั้งการกํากับ ติดตามผลการดําเนินโครงการไดทุกโครงการประหยัด
ทั้งเวลา บุคลากร งบประมาณ
(4) ใชในการประเมินผลโครงการทั้งในขั้นตอนกอนดําเนินการ ( IRR) และการประเมินผลสัมฤทธิ์
หลังการดําเนินโครงการ
(5) การกํากับ ติดตามผลการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนฯ อยางสมบูรณ
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(6) จังหวัด/กลุมจังหวัดไดรับขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ผานการสังเคราะหอยางมีคุณภาพ
สามารถนําไปประกอบการวางแผนพัฒนาในปตอไปเพื่อใหตอบสนองตรงตามความตองการของประชาชน
ไดอยางแทจริง
(7) ผูบริหารทุกกระทรวง/กรม สามารถสั่งการและตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมถึงหนวยงานในสังกัดที่อยูในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(8) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นําขอมูลเสนอตอ
ก.น.จ. ไดอยางสะดวกตาม ม.34 แหง พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
(9) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานในพื้นที่
(10) เปนชองทางเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของรัฐใหประชาชนทราบผานทางระบบ Internet
ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี(Good Governance)
(11) เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาการเขียนโครงการจากตัวอยางที่มีคุณภาพ
(12) สวนราชการระดับนโยบายไดทราบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในพื้นที่และใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการพัฒนายุทธศาสตรในพื้นที่ใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศไดอยางสมบูรณ
ความท้าทาย (ความยาก) ของกระบวนการ (ตามพันธกิจ ปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล)
จากการพัฒนาและสงเสริมการใชงานอยางตอเนื่อง สามารถสรุปบทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน
ประกอบดวย
(
1) ปจจัยสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปคือ ตองตอบสนองและตรงตามความตองการของ
ผูใชงาน สะดวก ประหยัด ไมเปนภาระและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในขณะเดียวกันก็ตองสอดคลอง
กับการใชประโยชนของหนวยงานสวนกลางดวย
(2) การชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ทุกภาคสวนไดรับอยางครอบคลุมชวยใหมีการใชงานดวยจิตสํานึก
อยางยั่งยืน
(3) องคความรูเปนสิ่งสําคัญ การโยกยาย/เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบของหนวยงานสงผลตอการกรอก
ขอมูลในโปรแกรมฯ เนื่องจากไมมีการถายทอดองคความรูระหวางกัน
(4) การใหความสําคัญของผูบังคับบัญชาระดับสูง สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมฯ
ไดดียิ่งขึ้น
(5) เจาหนาที่ผูปฏิบัติสวนใหญยังยึดติดกับบําเหน็จรางวัลในการทํางานหรือตองมีการบังคับที่มีผล
ผูกพันกับตําแหนงหรือรางวัล ขาดจิตสํานึกที่จะทําเพื่อประโยชนสวนรวมตามหนาที่ เชน ถางานที่รับผิดชอบ
ไมไดกําหนดเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการก็จะไมใหความสําคัญที่จะดําเนินการเทาที่ควร
ดังนั้น สิ่งที่ทาทายที่สุดของกระบวนการ คือ การเสริมสรางองคความรูและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรผูใชงานทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจและเล็งเห็นความสําคัญของการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้งการปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการสรางผลสัมฤทธิ์
ของงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศดวยความภาคภูมิใจในเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีของการเปนขาราชการอยางแทจริง

๔
แนวทางการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
เริ่มตน
สบจ.สป.มท. จัดอบรมใหแก
เจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด/OSM
เจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด/OSM
จัดอบรมใหเจาหนาที่ของหนวยงานในพื้นที่

มี/ได

ความรู/ความ
เขาใจ

ไมม/ี ไมได

ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรจาก สบจ.สป.

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
บันทึกขอมูลเขาสู PADME
เจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด/OSM
ตรวจสอบขอมูล

ถูกตอง

คุณภาพขอมูล

ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการจังหวัด/ก.บ.จ./ก.บ.ก.
จบงาน

ไมถูกตอง

แจงใหแกไขหรือ
จัดอบรมเพิ่มเติม

๕
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
จากการดําเนินการตามกระบวนการในหวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมาทําใหคุณภาพของขอมูล
ใน PADME มีความครบถวนสมบูรณมากขึ้นและมีความหลากหลายของขอมูลจากแหลงงบประมาณ
ตามแหลงตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
กระบวนการดาเนินงาน
ผัง SIPOC
Supplier
(ผู้ส่งมอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1.มท.
2. ครม.
3. จังหวัด/
กลุมจังหวัด
4. หนวยงาน
ในพื้นที่

Input
(ปัจจัยนาเข้า)

Process
(กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดาเนินงาน)
1.นโยบายของ มท.
1. สบจ.สป. อบรมขยาย
2. มติ ครม.
ผลการใชงานให สนจ./
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.57 การ
OSM
ขับเคลื่อนนโยบายและ
2. สนจ./OSM ขยายผล
ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่
ใหกับหนวยงานในพื้นที่
จังหวัด (Area Based)
3. หนวยงานในพื้นที่
3. แนวทางในการติดตาม บันทึกขอมูลโครงการ/
ประเมินผลแผนงาน/
งบประมาณเขาสูระบบ
โครงการ
4. สนจ./OSM
ที่ดําเนินการในพื้นที่
ตรวจสอบความถูกตอง
4. ขอมูลแผนงาน/โครงการ ของการนําเขาขอมูล
ที่รับผิดชอบ ซึ่งเปน
5. สนจ./OSM นําขอมูล
รายละเอียด
โครงการตางๆ เขาที่
เกี่ยวกับขอมูลแผนงาน/
ประชุมจังหวัด/ ก.บ.ก./
โครงการและผลการ
ก.บ.จ. เพื่อใชในการ
ดําเนินงานที่ดําเนินการ
ติดตามความกาวหนา
ในพื้นที่จาก 5 แหลง
ของงานและการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งนํา
4.1 งบประมาณจังหวัด ขอมูลมาประกอบการ
4.2 งบประมาณกลุมจังหวัด วางแผนฯ ในปตอไป
4.3 งบประมาณ
6. สบจ.สป. มท.
กระทรวง กรม
ประชาสัมพันธแก
4.4 งบประมาณกลาง หนวยงานสวนกลางอื่น ๆ
4.5 งบประมาณอื่นๆ
และมีการใชประโยชน
รวมกัน

Output
(สินค้า/บริการ)
1. โครงการ/
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด
2. โครงการ/
งบประมาณจาก
แหลงอื่น ๆ

Customer
(ผู้รับบริการ
โดยตรง)
1.หนวยงานที่ตั้งอยู
ในพื้นที่
2. จังหวัด/
กลุมจังหวัด
3. ผูตรวจราชการ
ในสวนกลาง
4. สวนราชการ
ระดับนโยบายของ
ประเทศ

๖
คาอธิบาย SIPOC
1. สบจ.สป. อบรมขยายผลการใชงานให สนจ./OSM และหนวยงานตาง ๆ มีหนาที่กรอกขอมูล ดังนี้
Layer
ผูกรอกขอมูล
1 สวนกลาง(สบจ.สป.มท.)
2

กลุมจังหวัด(OSM)

3

จังหวัด(สํานักงานจังหวัด)

4

สวนราชการที่เปนหนวย
ดําเนินโครงการ

รายละเอียดขอมูล
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรอาเซียน เป้าหมาย
การเบิกจายรายไตรมาส งบประมาณที่จังหวัดไดรับจัดสรรจาก
ก.น.จ. รวมทั้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
วิสัยทัศน Positioning ประเด็นยุทธศาสตร เป้าประสงค กลยุทธ
ขอมูลเบื้องตนของโครงการที่หนวยงานอื่นใชงบฯ กลุมจังหวัด
ดําเนินการ รายงานโครงการที่ OSM รับผิดชอบดําเนินการเอง
วิสัยทัศน Positioning ประเด็นยุทธศาสตร เป้าประสงค กลยุทธ
ขอมูลเบื้องตนของโครงการที่หนวยงานอื่นใชงบฯ จังหวัดดําเนินการ
รายงานโครงการที่สนจ. รับผิดชอบดําเนินการเอง
รายละเอียดโครงการที่หนวยงานรับผิดชอบ ผลการดําเนินโครงการ
ผลการเบิกจายงบประมาณ รูปภาพพรอมคําบรรยาย ปญหา
ขอเสนอแนะ ขอชี้แจงกรณีมีการสั่งการจากผูบังคับบัญชา

2. สนจ./
OSM ชี้แจงแนวทางการกรอกขอมูลใหกับหนวยงานในพื้นที่ดังนี้
(1) แผนงาน/โครงการ
(2) รายละเอียด
(3) การเบิกจายงบประมาณ
(4) ความกาวหนา/ผลการดําเนินการ
(5) เอกสาร/รูปภาพ
(6) ปญหา ขอเสนอแนะ ขอสั่งการ
(7) ผลการตรวจสอบขอมูล
(8) เหลือจาย/ยกเลิก
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
1. เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน: จังหวัด/กลุมจังหวัดที่ใชงาน PADME
2. วิธีการปฏิบัติงาน
2.1 สบจ.สป. อบรมขยายผลการใชงานให สนจ./OSM
2.2 สนจ./OSM อบรมขยายผลใหกับหนวยงานในพื้นที่
2.3 หนวยงานในพื้นที่บันทึกขอมูลโครงการ/งบประมาณเขาสูระบบ
2.4 สนจ./OSM ตรวจสอบความถูกตองของการนําเขาขอมูล
2.5 สนจ./ OSM นําเขาที่ประชุมจังหวัด/ ก.บ.ก./ก.บ.จ. เพื่อใชในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรวมทั้งนําขอมูลมาประกอบการวางแผนฯ ในปตอไป
2.6สบจ.สป. มท.ประชาสัมพันธแกหนวยงานสวนกลางอื่น ๆใชประโยชนรวมกัน
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3. วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี : PADME เปน Web Application สามารถใชงานผานระบบ Internet ไดทุกที่
ทุกเวลาทั้งจากเครื่อง PC Notebook Laptop Smart Phone Tablet และรองรับทุก Web Browser
นอกจากนี้ยังพัฒนาเปน Application รองรับทั้ง IOS และ Android อีกดวย
4. ขอกําหนดที่สําคัญ : กรอบการดําเนินการแตละขั้นตอน
5. ตัวชี้วัดขั้นตอน:ระดับความสําเร็จของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
6. ขอพึงระวังในการดําเนินงาน : (1)องคความรูตองชัดเจน ถูกตองและมีการถายทอดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบ (2)ตองมีการปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอเพื่อให PADME สามารถใชในการบริหารจัดการโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น
(1) มีการจัดอบรมการใชงาน
PADME และสนับสนุนวิทยากรอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบมีการโยกยาย/เปลี่ยนแปลงสงผลตอการกรอกขอมูลในโปรแกรมฯ เพราะไมมีการถายทอด
องคความรูระหวางกัน
(2) เพื่อเปนการกระตุนใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลอยางสม่ําเสมอสนจ./OSM ควรนําขอมูลเขาที่ประชุม
จังหวัด/ก.บ.ก./ก.บ.จ. เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาของงานอยางตอเนื่อง
(3) สบจ.สป.มท.จะทําการตรวจสอบผลการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนและถือเปนสวนหนึ่งของ
ระบบงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด ตามคําสั่ง คสช.
ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
(4) ปจจุบันหนวยงานสวนกลาง เชน สํานักงบประมาณกรมบัญชีกลางสํานักงาน ก.พ.ร.สํานัก
นายกรัฐมนตรี รวมถึง อ.ค.ต.ป. กลุมจังหวัดใชงาน PADME รวมกับ มท. ซึ่งจะนําไปสูการประชาสัมพันธให
ทุกกระทรวง/กรม มาใชระบบเดียวกัน
(5) ควรกําหนดเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัด/หนวยงาน
2. การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ
การเสริมสรางความรูใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
(1) สนับสนุนใหมีการจัดอบรมเสริมสรางความรูการใชงาน
PADME ใหกับเจาหนาที่ ของสํานักงาน
จังหวัด/สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
- ปงบประมาณ 2557 ระหวางวันที่ 27– 28พฤศจิกายน 2556ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม.
- ปงบประมาณ 2558 ระหวางวันที่ 22 – 25ธันวาคม 2557ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม.
- ปงบประมาณ 2559 ระหวางวันที่ 21 – 22มกราคม 2559ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม.
(2) ใหการสนับสนุนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของ สบจ.สป. แกจังหวัด/กลุมจังหวัดที่จัดอบรม
ขยายผลการใชงานโปรแกรมฯ แกเจาหนาที่ของหนวยงานในพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อความเปน
มาตรฐานเดียวกัน จํานวน 10 จังหวัด/กลุมจังหวัด โดยในป 2559 ไดสนับสนุนไปแลวประกอบดวย
- จังหวัด ไดแก จ.ชัยภูมิ จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.เชียงราย จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง
จ.สระบุรี จ.ตราด
- กลุมจังหวัด ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา)
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม)
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ภาคผนวก
1.เอกสารระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0212.2/ว 1081 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0212.2/ว 2656 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557
เรื่อง การตรวจสอบระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0212.2/ว 0340 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
เรื่อง การใชงานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0212.2/ว 0728 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559
เรื่อง การใชงานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0212.2/ว 2645 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การใชงานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด

๙
2.ภาพการดาเนินงาน
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559”
ระหว่างวันที่ 21-22มกราคม 2559
ณ อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผานมา สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด

สํานักพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารราชการไดมีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
ประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.255 9”ณ หอง 406 ชั้น 4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร
 ช่วงเช้า ตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. เปนการบรรยาย
ภาพรวม รายละเอียดการใชงานโปรแกรม ระบบฯ ที่พัฒนา
เพิ่มเติมจากเวอรชั่นเดิม โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา วิทยากร
ของ สบจ.สป.เปนผูบรรยาย นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจาก
นายประเสริฐ แยมสรวล วิทยากรผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญพิเศษรวมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณ (1) กับผูเขารับการอบรมอยางเปนกันเอง
หลังจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากรรับประทานอาหารร่วมกัน
บริเวณห้องอาหาร ชั้น 3อาคารสํานักบริการ
ช่วงบ่ายตั้งแตเวลา 13.00-18.00 น. เปนการบรรยาย

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม รายละเอียดการใชงานโปรแกรมระบบฯ เพิ่มเติม

ตอจากชวงเชา(2,3)รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น(4)และสร้างไลน์กรุ๊ป(Line
group) เพื่อให้สามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร
สาคัญ สอบถามปัญหาการใช้งาน
โปรแกรมฯ(5)
ไดตลอดเวลา และรับประทานอาหารเย็น
ร่วมกัน




๑๐

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559







ช่วงเช้า นายไกร เอี่ยมจุฬา (6) วิทยากรจาก สบจ. บรรยายภาพรวมรายงานละเอียดการใชงานโปรแกรม
PADME และไดรับเกียรติจากนายประเสริฐ แยมสรวล (7) วิทยากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษรวม
บรรยายแลกเปลี่ยนความรู และแบงกลุมผูเขารวมอบรมเปน 4 กลุม เพื่อใชงานและนําเขาขอมูลลงสูโปรแกรม
ระบบฯ(8) โดยมีวิทยากรประจํากลุมจาก สบจ. คอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด



ช่วงบ่าย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณจากตัวแทนจังหวัด (9) ที่นําเขาขอมูลลงในโปรแกรมระบบฯ อยาง
สม่ําเสมอ และมีผลการเบิกจายสูงสุด 10 ลําดับ รวมถึงวิทยากรรวมเสนอแนะ ตอบขอซักถามของผูเขารวม
อบรม สรุปผลการอบรม และเนนย้ําใหผูเขารับการอบรมหมั่นนําเขา และปรับปรุงขอมูลในโปรแกรม
PADME ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมถึงมีการถายภาพรวมกันเปนที่ระลึก


๑๑

๑๒

