คํานํา
คู่มือการปฏิ บัติงาน (Work Manual) การใช้ร ะบบติด ตามประเมิ นผลการดํา เนิน งาน
แผนงานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ หารจั ดการภาครั ฐ หมวดที่ 6 ในประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กระบวนงานการส่งเสริมการ
บริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเป็นกระบวนงานสนับสนุนที่สําคัญ เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการ ผลผลิตของ
กระบวนการ ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ความท้ายทายของกระบวนการ แนวทางการออกแบบ
กระบวนการ (Flow Chart) กระบวนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กระบวนการ มีคําอธิบายรายละเอียดตามขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อกําหนดเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
ผู้ จั ด ทํ า หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า นอกจากประโยชน์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านโดยตรงแล้ ว ยั ง จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ขั้ น ตอน และรายละเอี ย ดของ
กระบวนการต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในการภารกิจที่สําคัญของ
สํานักพัฒนาส่งเสริมและการบริหารราชการจังหวัด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6
ระดับความสําเร็จของการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
..................................................................................
ส่วนที่หนึ่ง
1. ความสําคัญของกระบวนการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด
(Area Based) เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวั ดเป็ นเครื่ องมื อสํ าคั ญในการดํ าเนิน งาน ซึ่ งแผนงาน/โครงการที่อยู ่ในแผนฯ จะต้องมี ความ
ครอบคลุมทุกแหล่งงบประมาณ ทุกประเภทโครงการด้านการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ การวางแผนฯ และ
ดําเนินการตามแผนฯ ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสูงสุดอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
มีหน้าที่สําคัญ ในการส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและ
โครงการตามแผนปฏิ บัติร าชการประจํ าปีของจั งหวั ดและกลุ่มจั งหวั ด จึ งได้พัฒ นาโปรแกรมระบบติด ตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้สําหรับ
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการจากทุกแหล่งงบประมาณที่ดําเนินการในพื้นที่ สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต
ที่ www.padme.moi.go.th (PADME) โดยมีความมุ่งหวังว่าจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้มากยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “PADME” ไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมสําหรับ
รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ แต่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการรวมถึงเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างสมบูรณ์”
2. หน่วยงานดําเนินการ คือ สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดและมีหน่วยงาน
สนับสนุน ดังนี้
2.1 จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด
2.2 กลุ่มจังหวัด จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด
2.3 ส่วนราชการในพื้นที่
3. ผลผลิ ต ของกระบวนการ/มาตรฐานของผลผลิ ต และเป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
กระบวนการ
3.1 ผลผลิตของกระบวนการ
1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นเครื่องมือในการกํากับติดตามและประเมินผล
ความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานแผนงาน/โครงการจากทุ กแหล่ งงบประมาณที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
/2) โปรแกรม…

-22) โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน /โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) มีระบบการรายงานผลที่ใช้ในการบริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้า
แผนงาน/โครงการ ดังนี้
(2.1) ระบบรายงานผล 5 ระบบย่อย ประกอบด้วย
- ข้อมูลพื้นฐานของแผนงาน/โครงการ
- ผลการดําเนินโครงการ
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- ภาพถ่ายผลการดําเนินงาน
- ปัญหาข้อเสนอแนะการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
(2.2) ระบบรายงานผลได้ 3 ระดับ ประกอบด้วย
- ระดับกลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)
- ระดับกระทรวง กรม (Function)
- ตามยุทธศาสตร์ (Agenda – Base)
(2.3) รายงานผลแผนงาน/โครงการจากแหล่งงบประมาณ 5 แหล่งงบประมาณ
ประกอบด้วย
- งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
- งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
- งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง กรม
- งบประมาณกลางของรัฐบาล
- งบประมาณอื่น ๆ (Local Economy)
(2.4) ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของสํานักงาน ก.พ.ร.
3.2 มาตรฐานของผลผลิต
จั งหวั ด และกลุ่ มจั ง หวั ด สามารถบั น ทึ ก ข้ อมู ล เข้ า สู่ ร ะบบรายงานผลการติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
กํากับ ติดตามความก้าวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลเข้าสู่ระบบฯ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน
3.3 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ คือ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานของจังหวัด และกลุ่มจั งหวัดในด้านการติ ดตามและ
ประเมินผล
2) เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารจัดการโครงการ กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินโครงการได้ทุกโครงการ และใช้ในการประเมินผลโครงการทั้งในขั้นตอนก่อนดําเนินการ (IRR) และการ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์หลังการดําเนินโครงการ
3) ผู้บริหารทุกกระทรวง/กรม สามารถสั่งการและตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/4) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี…

-34) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สามารถ
นําข้อมูลเสนอต่อ ก.น.จ. ได้อย่างสะดวกตาม ม.34 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
5) เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐให้ประชาชนทราบผ่านทางระบบ
Internet ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องความโปร่งใส
6) ส่วนราชการระดับนโยบายได้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในพื้นที่และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงกับความต้องการในพื้นที่
4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด, 2) หน่วยงานที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่ และ 3) กระทรวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ เช่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
5. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
5.1 ความต้ องการของผู้ รั บ บริ การ คื อ สามารถบั น ทึ กข้ อมู ล เข้ า สู่ โ ปรแกรมได้ ง่า ย สะดวก
รวดเร็ว และมีผลสัมฤทธิ์โครงการใช้ประโยชน์ในการนําข้อมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
พื้นที่
5.2 ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1) โปรแกรมฯ ที่เป็นมาตรฐานรองรับการใช้งานของทุกภาคส่วน
2) สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก ประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3) ลดภาระ/ความซ้ําซ้อนในการกรอกข้อมูล
4) องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนในการใช้งานแต่ละระดับ
5) สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน
5.3 กฎหมาย
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
มาตรา ๑๑ “ก.บ.จ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (6) กํากับ ให้คําแนะนํา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.”
มาตรา ๑๓ “ก.บ.ก. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๕) กํากับ ให้คําแนะนํา ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และรายงาน
ก.น.จ.” มาตรา 31 “ให้จังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงถึงผลสําเร็จ
รวมทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
ของจังหวัดเสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และให้จัดส่งสําเนาให้สํานักงบประมาณทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในกรณีที่สํานักงบประมาณกําหนดให้จังหวัดจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด เมื่อจังหวัดได้จัดส่งสําเนาให้สํานักงบประมาณตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้ถือว่าจังหวัดได้จัดทํารายงานดังกล่าวแล้ว”
มาตรา ๓๔ เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผลให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เร่งรัด ติดตามและ
/ประเมินผล....

-4ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลตามวรรคหนึ่งต่อ ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง”
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้... (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด”
5.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
การดําเนินการตามกระบวนการจะทําให้ข้อมูลในระบบ PADME มีความครบถ้วนและทัน
สถานการณ์ใช้งาน รองรับการใช้งานได้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
1) ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาเครื่องมือลักษณะเดียวกัน ในเบื้องต้นได้ ไม่ต่ํากว่า
150 ล้านบาท โดยคํานวณจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมฯ 1 โปรแกรมฯ ซึ่งมีขอบเขตการพัฒนา
ที่ใกล้เคียงกันใช้งบประมาณ จํานวน 1.5 – 2 ล้านบาท หากต้องดําเนินการในทุกจังหวัด (76 จังหวัด)
จังหวัดละ 1 โปรแกรมฯ ต้องใช้งบประมาณไม่ต่ํากว่า 150 ล้านบาท
2) หากทุกกระทรวง กรม มาใช้ระบบ PADME ซึ่งมีมาตรฐานสามารถรองรับการใช้งาน
สําหรับโครงการด้านการพัฒนาได้ทุกแหล่งงบประมาณ ก็สามารถประหยัดงบประมาณในเบื้องต้นได้อีกไม่ต่ํากว่า
200 ล้านบาท
3) ใช้ในการบริหารจัดการโครงการทั้งการกํากับ ติดตามผลการดําเนินโครงการได้ทุกโครงการ
ประหยัดทั้งเวลา บุคลากร งบประมาณ
4) ใช้ในการประเมินผลโครงการทั้งในขั้นตอนก่อนดําเนินการ (IRR) และการประเมินผล
สัมฤทธิ์หลังการดําเนินโครงการ
5) การกํากับ ติดตามผลการดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนฯ อย่างสมบูรณ์
6) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ผ่านการสังเคราะห์อย่างมีคุณภาพ
สามารถนําไปประกอบการวางแผนพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง
7) ผู้บริหารทุกกระทรวง/กรม สามารถสั่งการและตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนําข้อมูล
เสนอต่ อ ก.น.จ. ได้ อ ย่ า งสะดวกตาม ม.34 แห่ ง พ.ร.ฎ.ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
9) เป็ น ช่ องทางเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของรั ฐ ให้ ป ระชาชนทราบผ่ า นทางระบบ
Internet ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
10) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาการเขียนโครงการจากตัวอย่างที่มีคุณภาพ
/11) ส่วนราชการ....

-511) ส่วนราชการระดับนโยบายได้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในพื้นที่และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ในพื้นที่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างสมบูรณ์
6. ความท้าทาย (ความยาก) ของกระบวนการ (ตามพันธกิจ ปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล)
จากการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสามารถสรุ ป บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการ
ดําเนินงานประกอบด้วย
1) ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปคือ ต้องตอบสนองและตรงตามความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ ง านสะดวกประหยั ด ไม่ เ ป็ น ภาระและช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ ง
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางด้วย
2) การชี้ ให้ เ ห็ น ถึ งประโยชน์ที่ทุกภาคส่ ว นได้ รั บ อย่ า งครอบคลุ มช่ ว ยให้ มีการใช้ งานด้ ว ย
จิตสํานึกอย่างยั่งยืน
3) องค์ความรู้เป็นสิ่งสําคัญ การโยกย้าย/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งผลต่อ
การกรอกข้อมูลในโปรแกรมฯ เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน
4) การให้ความสําคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
โปรแกรมฯ ได้ดียิ่งขึ้น
5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ยังยึดติดกับบําเหน็จรางวัลในการทํางานหรือต้องมีการบังคับที่
มี ผ ลผู กพั น กั บ ตํ า แหน่ ง หรื อ รางวั ล ขาดจิ ต สํ า นึ กที่ จ ะทํ า เพื่ อประโยชน์ ส่ ว นรวมตามหน้ า ที่ เช่ น ถ้ า งานที่
รับ ผิด ชอบไม่ได้กําหนดเป็ นตั วชี้ วัด ตามคํ ารั บรองการปฏิบั ติร าชการก็ จะไม่ ให้ ความสํา คัญ ที่จ ะดํ าเนิน การ
เท่าที่ควร
ดังนั้ น สิ่ งที่ ท้า ทายที่ สุ ดของกระบวนการ คื อ การเสริ มสร้ า งองค์ความรู้ และปรั บ เปลี่ ย น
ทั ศนคติ ของบุ ค ลากรผู้ ใช้ งานทุ กระดั บให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจและเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการนํ า ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการปลูกฝังให้มีจิตสํานึกในการ
สร้างผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศด้วยความภาคภูมิใจ
ในเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการอย่างแท้จริง

/ส่วนที่สอง .....

-6ส่วนที่สอง กระบวนการดําเนินงาน
1. กระบวนการดําเนินงาน (Flow Chart)

เริ่มต้น
สบจ.สป.มท. จัดอบรมให้ แก่
เจ้ าหน้ าทีของสํานักงานจังหวัด/OSM
เจ้ าหน้ าทีของสํานักงานจังหวัด/OSM
จัดอบรมให้ เจ้ าหน้ าทีของหน่ วยงานในพืนที
มี/ได้

ไม่มี/
ความรู้/ความเข้าใจ

ขอรั บการสนับสนุน
วิทยากรจาก
สบจ.สป.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ PADME
เจ้ าหน้ าทีของสํานักงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตรวจสอบข้ อมูล
จบการทํางาน

/2. คําอธิบาย.....
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2. คําอธิบาย SIPOC
กระบวนการดําเนินงาน ผัง SIPOC
Supplier
(ผู้ส่งมอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1. มท.
2. ครม.
3. จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
4. หน่วยงาน
ในพื้นที่

Input
(ปัจจัยนําเข้า)
1. นโยบายของ มท.
2. มติ ครม.
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.57 การ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
จังหวัด (Area Based)
3. แนวทางในการติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/
โครงการ
ที่ดําเนินการในพื้นที่
4. ข้อมูลแผนงาน/
โครงการ
ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็น
รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลแผนงาน/
โครงการและผลการ
ดําเนินงานที่ดําเนินการ
ในพื้นที่จาก 5 แหล่ง
งบประมาณ
4.1 งบประมาณ
จังหวัด
4.2 งบประมาณกลุ่ม
จังหวัด
4.3 งบประมาณ
กระทรวง กรม
4.4 งบประมาณกลาง
4.5 งบประมาณอื่นๆ

Process
(กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การดําเนินงาน)
1. สบจ.สป. อบรมขยาย
ผลการใช้งานให้ สนจ./
OSM
2. สนจ./OSM ขยายผล
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่
3. หน่วยงานในพื้นที่
บันทึกข้อมูลโครงการ/
งบประมาณเข้าสู่ระบบ
4. สนจ./OSM ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการ
นําเข้าข้อมูล
5. สนจ./OSM นําข้อมูล
โครงการต่างๆ เข้าที่
ประชุมจังหวัด/ ก.บ.ก./
ก.บ.จ. เพื่อใช้ในการ
ติดตามความก้าวหน้าของ
งานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ รวมทั้งนํา
ข้อมูลมาประกอบการ
วางแผนฯ ในปีต่อไป
6. สบจ.สป. มท.
ประชาสัมพันธ์แก่
หน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ
และมีการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

Output
(สินค้า/บริการ)
1. โครงการ/
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
2. โครงการ/
งบประมาณจาก
แหล่งอื่น ๆ

Customer
(ผู้รับบริการ
โดยตรง)
1. หน่วยงานที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่
2. จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
3. ผู้ตรวจราชการ
ในส่วนกลาง
4. ส่วนราชการ
ระดับนโยบายของ
ประเทศ

/คําอธิบาย SIPOC…..

-8คําอธิบาย SIPOC
1. สบจ.สป. อบรมขยายผลการใช้งานให้ สํานักงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ มี
หน้าที่กรอกข้อมูล ดังนี้
Layer
ผู้กรอกข้อมูล
1 ส่วนกลาง (สบจ.สป.มท.)
2

กลุ่มจังหวัด (OSM)

3

จังหวัด (สํานักงานจังหวัด)

4

ส่วนราชการที่เป็นหน่วย
ดําเนินโครงการ

รายละเอียดข้อมูล
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์อาเซียน เป้าหมาย
การเบิกจ่ายรายไตรมาส งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรจาก
ก.น.จ. รวมทั้งระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ Positioning ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่หน่วยงานอื่นใช้งบฯ กลุ่มจังหวัด
ดําเนินการ รายงานโครงการที่ OSM รับผิดชอบดําเนินการเอง
วิสัยทัศน์ Positioning ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่หน่วยงานอื่นใช้งบฯ จังหวัดดําเนินการ
รายงานโครงการที่ สนจ. รับผิดชอบดําเนินการเอง
รายละเอียดโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการดําเนินโครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รูปภาพพร้อมคําบรรยาย ปัญหา
ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจงกรณีมีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา

2. สํานักงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้
2.1 แผนงาน/โครงการ
2.2 รายละเอียด
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.4 ความก้าวหน้า/ผลการดําเนินการ
2.5 เอกสาร/รูปภาพ
2.6 ปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการ
2.7 ผลการตรวจสอบข้อมูล
2.8 เหลือจ่าย/ยกเลิก
3. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
3.1 เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ใช้งาน PADME
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
1) สบจ.สป. อบรมขยายผลการใช้งานให้ สนจ./OSM
2) สํานักงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอบรมขยายผลให้กับหน่วยงานในพื้นที่
3) หน่วยงานในพื้นที่บันทึกข้อมูลโครงการ/งบประมาณเข้าสู่ระบบ
4) สํานักงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการนําเข้าข้อมูล
5) สํานักงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนําเข้าที่ประชุมจังหวัด/ก.บ.ก./ก.บ.จ. เพื่อใช้ในการกํากับ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งนําข้อมูลมาประกอบการวางแผนฯ ในปีต่อไป
6) สบจ.สป. มท.ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
/3.3 วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี...

-93.3 วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี : PADME เป็น Web Application สามารถใช้งานผ่านระบบ
Internet ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งจากเครื่อง PC Notebook Laptop Smart Phone Tablet และรองรับทุก Web
Browser นอกจากนี้ยังพัฒนาเป็น Application รองรับทั้ง IOS และ Android อีกด้วย
3.4 ข้อกําหนดที่สําคัญ : กรอบการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
3.5 ตัวชี้วัดขั้นตอน : ระดับความสําเร็จของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
3.6 ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน :
1) องค์ความรู้ต้องชัดเจน ถูกต้องและมีการถ่ายทอดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
2) ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลสม่ําเสมอเพื่อให้ PADME สามารถใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่สาม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
4.1 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดําเนินการและการให้บริการดีขึ้น
1) มีการจัดอบรมการใช้งาน PADME และสนับสนุนวิทยากรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
โยกย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อย ทําให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันขาดความต่อเนื่อง
2) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ สนจ./OSM ควรนําข้อมูล
เข้าที่ประชุมจังหวัด/ก.บ.ก./ก.บ.จ. เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
3) สบจ.สป.มท. จะทําการตรวจสอบผลการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
คําสั่ง คสช. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
4) ปัจจุบันหน่วยงานส่วนกลาง เช่น สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักนายกรัฐมนตรี รวมถึง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดใช้งาน PADME ร่วมกับ มท. ซึ่งจะนําไปสู่การประชาสัมพันธ์
ให้ ทุกกระทรวง/กรม มาใช้ระบบเดียวกัน
5) ควรกําหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/หน่วยงาน
6) ควรบูรณาการทุกภาคส่วนได้ใช้ระบบ PADME ในการติดตามงบประมาณในพื้นที่ เพื่อ
เป็นการลดภาระของจังหวัด/หน่วยงาน และใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานราชการ
4.2 การเผยแพร่และนํากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดําเนินการแล้ว ดังนี้
1) จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การหลั กสู ต ร “การใช้ งานโปรแกรมระบบติ ดตามประเมิ น ผล
แผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม
220 คน
2) สนับสนุนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของ สบจ.สป. ให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จัด
อบรมขยายผลการใช้งานโปรแกรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ จํานวน 6 ครั้ง (ตุลาคม 2560 –
พฤษภาคม 2561) ประกอบด้วย จังหวัดลําพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดนครปฐม
………………………………………………………………..

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เอกสารระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ
ภาคผนวก ข
ภาพการดําเนินงานที่ผ่านมา

ภาคผนวก ข

