


 

 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักนโยบำยและแผน สป. โดยกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (e – Monitoring) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ เกิดควำม
โปร่งใส และบรรลุเป้ำหมำยทุกตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรรำชกำร ก ำกับ ติดตำมประเมินผล 
เพ่ือปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรในปีงบประมำณถัดไปให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณข้ำงต้น 
ส ำนักนโยบำยและแผน สป. ได้วิเครำะห์และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน โดยใช้แผนภำพแสดงขั้นตอนตำมแบบ 
SIPOC Model เป็นกรอบแนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่ก ำหนดกรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำรใช้สื่อ/เผยแพร่ข้อก ำหนดที่ส ำคัญให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบและปฏิบัติเพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือน ำไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนกระตุ้นและผลักดันให้กำรปฏิบัติรำชกำร
บรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ 
ยังได้มุ่งพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นภำครัฐอัจฉริยะ โดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป. 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ “e – Monitoring” ในกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ผ่ำนทำง Web Browser 
ได้ “ทุกที่ ทุกเวลำ” เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้อย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที    

ส ำนักนโยบำยและแผน สป. ขอขอบคุณทุกหน่วยงำนที่มีส่วนสนับสนุนให้กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ประสบควำมส ำเร็จ เกิดฐำนข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
ทุกหน่วยงำนจะได้น ำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ปัญหำอุปสรรคจำกกำรติดตำมผลไปใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป 
  

ส ำนักนโยบำยและแผน สป. 
พฤษภำคม  ๒๕๖๐ 
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ค ำน ำ 

สำรบัญ 

บทที่ ๑ ข้อมูลส ำคัญของกระบวนกำร       ๑ 

๑.๑  ควำมส ำคัญของกระบวนกำร       ๑ 
๑.๒  หน่วยงำนด ำเนินงำนและหน่วยงำนสนับสนุน     ๒ 
๑.๓ แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร  ๒ 
๑.๔ ควำมท้ำทำยของกระบวนกำร       ๖ 
๑.๕ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่ผ่ำนมำ  ๗ 

บทที่ ๒ แนวคิด/ทฤษฎี/กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ๙ 
                ๒.๑ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี           ๙ 
   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.๒ ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘    ๑๐ 
  ๒.๓ กำรบริหำรงบประมำณตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ๑๑  
   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒.๔ กำรติดตำมและประเมินผล       ๑๓ 
  ๒.๕ กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพ่ือรองรับ Thailand 4.0     ๑๓  
  ๒.๖ เทคโนโลยี         ๑๔ 
  ๒.๗ นวัตกรรม         ๑๕ 

บทที่ ๓ กระบวนกำรด ำเนินงำน        ๑๖ 

 ๓.๑  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ๑๖ 
  และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ      

๓.๒ ประโยชน์ของกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร   ๑๖ 
  และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ       
๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตำมแบบ SIPOC Model :   ๑๗ 
 กระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
      และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนปลัด 
      กระทรวงมหำดไทย (e - Monitoring)   
๓.๔  ค ำอธิบำย SIPOC Model และรำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรแต่ละข้ันตอน  ๒๒ 



สำรบัญ 

                    หน้ำ 

๓.๕ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย  ๒๘ 
      งบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (e - Monitoring)   
๓.๖  กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะวิกฤต  ๒๙ 
๓.๗  แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน  ๓๐ 

บทที่ ๔ กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร  ๓๖ 
 ๔.๑ แนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรให้บริกำรดีขึ้น  ๓๖ 
 ๔.๒  กำรเผยแพร่และน ำกระบวนกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงไปสู่กำรปฏิบัติ  ๓๗ 
 

 
ภำคผนวก  วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลส ำคัญของกระบวนกำร 

 
๑.๑  ควำมส ำคัญของกระบวนกำร 
 การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว เน้นการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
พัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทาง
ความคิดในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐที่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก   

 จากความส าคัญข้างต้น ท าให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 รวมถึงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
เทคโนโลยี ฐานข้อมูล การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งทุกบริบทต่างให้
ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นลักษณะภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) 
รวมถึงเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected Government) ระหว่างภาครัฐด้วยกันเองและภาค
ส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

ส านักนโยบายและแผน สป. มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนมหาดไทยแม่บท และมีหน้าที่
ส าคัญในการประสานแผนการปฏิบัติงาน เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการบริหาร
ราชการของกลุ่มภารกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยและส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ด้วยเหตุนี้ ส านักนโยบายและแผน สป. โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล จึงได้พัฒนา
กระบวนงานตามอ านาจหน้าที่ให้สอดรับกับการเป็น “ภาครัฐอัจฉริยะ” โดยก าหนดให้มีกระบวนการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (e – Monitoring) เป็นกระบวนการท างานที่ส าคัญ ซึ่งได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้ภารกิจและพันธกิจของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงสะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือปัญหา/ข้อจ ากัดได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ กลุ่มงานติดตามและประเมินผลยังได้



๒ 
 

 

ปรับบทบาทการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการออกแบบกระบวนการ
ท างานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน      
ได้ “ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านทาง Web Browser ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป. และยังคงพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน  
ท าให้ผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานรายไตรมาส ผ่าน
การแสดงด้วยแถบสีต่างๆ พร้อมระบปุัญหาอุปสรรคในการท างาน (กรณีทีผ่ลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย)  
  

๑.๒  หน่วยงำนด ำเนินงำนและหน่วยงำนสนับสนุน 

  กระบวนการจัดท าและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยด าเนินงานที่ส าคัญ คือ ส านัก/ศูนย์/กอง ที่มี
แผนงาน/โครงการปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยมีส านักนโยบายและแผน สป. ท าหน้าที่ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ข้างต้น ตลอดจน
ติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและ
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๑.๓  แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร 

  ส านักนโยบายและแผน สป. ได้ออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยวิเคราะห์และพิจารณา
ปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
(ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า และการ
ลดต้นทุน) และความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
  ๑. ผลผลิตของกระบวนกำร  
  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด
ผลผลิต คือ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 ๒. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  ๒.๑  ผู้รับบริการ ได้แก ่ผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     
  ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันท่วงที (๒) หน่วยงาน
น าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป (๓) การตรวจสอบผลการด าเนินงานได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา    
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 ๒.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงาน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอ่ืนนอกกระทรวงมหาดไทย  
  ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ ความโปร่งใส รวดเร็ว รวมถึงผลการปฏิบัติงานและ         
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  ๓. ควำมรู้และทักษะที่ส ำคัญของผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำร ความรู้ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ 
การมองภาพองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล  
  ๔. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ด้านความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที 
  ๔.๒ ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การน ารายงานผลการด าเนินงานมา
เป็นข้อมูลส าหรับทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
  ๔.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๔.๔ ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอน 
  ๔.๕ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เพ่ือให้การติดตามผลการด าเนินงานเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจขององค์กร 
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ตำรำงท่ี ๑ ข้อมูลในกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำร 
 

ผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมต้องกำร       
ของผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ผลผลิต 
ของ 

กระบวนกำร 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
(Key Requirement : 

KR) 

กระบวนกำร 
ที่ส ำคัญ 

- ผู้รับบริการ ได้แก่  
  ผู้บริหาร/ 
  หน่วยงานในสังกัด 
  ส านักงานปลัดกระทรวง 
  มหาดไทย   
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ได้แก่ หน่วยงาน/ผู้ได้รับ 
  ผลกระทบจากการ    
  ปฏิบัติงานของ   
  ส านักงานปลัดกระทรวง 
  มหาดไทย (ส่วนราชการ 
  ในสังกัดกระทรวง   
  มหาดไทย และ               
  ส่วนราชการอ่ืนนอก 
  กระทรวงมหาดไทย)  
 

- แผนปฏบิัติราชการฯ     
   มีความเชื่อมโยง และ 
  สอดคล้อง                   
  กับยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาต ิ
  แผนการบริหาร 
  ราชการแผ่นดิน  
  นโยบายรัฐบาล/ 
  กระทรวงมหาดไทย    
  นโยบายคณะรักษา 
  ความสงบแห่งชาติ  
  ยุทธศาสตร ์
  กระทรวงมหาดไทย/ 
  ส านักงานปลัด 
  กระทรวงมหาดไทย 
- การมีเครื่องมือ      
  ในการก ากับและ 
  ติดตามผลให้เป็นไป 
  ตามเป้าหมาย 
  ที่ก าหนด 
- การน าผลการ 
  ทบทวนมาก าหนด 
  แนวทางและ 
  ปรับปรุงการ 
  ด าเนินงาน                  
  ในปีต่อไป 
- การเผยแพร ่
  แผนปฏบิัติราชการฯ  
  หลากหลายช่องทาง  

- รายงานผล 
  การด าเนนิงาน  
  ตามแผน  
  ปฏิบัต ิ
  ราชการและ 
  แผนการใช้จา่ย 
  งบประมาณ 
  

- กรอบระยะเวลา        
  ในการด าเนินการ          
  แต่ละขั้นตอน 
- คุณภาพของ 
  แผนปฏบิัติราชการฯ 
- การรายงานผล             
  การด าเนินงานตาม 
  แผนปฏบิัติราชการฯ  
  ทันเวลา ถูกต้อง  
  และครบถ้วน 
- การเพิ่มช่องทาง           
  ในการรายงานผล            
  การด าเนินงานตาม 
  แผนปฏบิัติราชการฯ  
  ที่ทันสมัย ไม่ซับซ้อน  
  โดยสามารถ 
  ประมวลผลได้สะดวก  
  รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 
   ผา่นทาง Web    
   Browser 

การติดตามผล   
การด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปีของ
ส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย      
(e – Monitoring) 
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แผนภำพที่ ๑ แนวทำงในกำรออกแบบกระบวนกำร  

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจร 
กำรติดตำม 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำรฯ 

กำรวำงแผน (Plan) 

   - ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย            

พร้อมก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ 

กำรปฏิบัติตำมแผน (Do) 

- ชี้แจงแนวทางการรายงานผล 
  การด าเนินงาน 
  ตามแผนปฏิบัติราชการฯ    
- พัฒนาระบบการติดตามผล 
  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการฯ (e – Monitoring)  
  ที่ทันสมัย สะดวก เรียกดผู่าน 
  Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลา”  
- จัดท าคู่มือการติดตามผล     
  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
  และแนะน าการใช้งานเบื้องต้น 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check) 

- ประมวลผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญและภาพรวมตาม 
  แผนปฏิบัติราชการฯ โดยวัดผลส าเร็จของผลผลิตเชิงปริมาณโครงการ 
  ตามแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น ๓ ระดับ (ไตรมาสที่ ๒, ๓) 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมให้ 
  ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป โดยเผยแพร่ในรูป 
  ของเอกสารและเว็บไซต์ (ภายในเดือนธันวาคม)  
 
   

กำรปรับปรุงแก้ไข (Act) 

- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย  
  กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
  และตัวชี้วัดผลส าเร็จตาม   
  แผนปฏิบัติราชการฯ  
  ปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาปัญหา/ 
  อุปสรรคในการด าเนินงาน  
  ส าหรับก าหนดกรอบแนวทาง 
  การด าเนินงานในปีต่อไป 
- จัดท าข้อเสนอแนะในการ 
  ปรับปรุงระบบการติดตามผล 
  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการฯ (e – Monitoring) 
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๑.๔  ควำมท้ำทำยของกระบวนกำร 

   กระบวนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วย 
  ๑. ด้ำนพันธกิจ  
  ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความซับซ้อนในหลายมิติ ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลต่อการขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๑.๒  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลากหลาย และได้รับมอบหมายภารกิจ
พิเศษเพ่ิมเติมจากรัฐบาล ส่งผลให้หน่วยงานต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

 ๒. ด้ำนนโยบำย 
  ๒.๑ การก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ส านักงบประมาณเสนอความเห็น   

ต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ส่วนราชการ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

   ๒.๒  กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากส านักงบประมาณเกิดความล่าช้าหรือ
จัดสรรให้ต่ ากว่าราคากลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
 ๓. ด้ำนกำรปฏิบัติ   
  ๓.๑ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้รับบริการหลักและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ส่งผลให้จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดหรือการด าเนินการ  
ตามมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุดวยวิธี e – Market 
หรือ e – Bidding ท าให้ต้องเพ่ิมระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ให้ความส าคัญเรื่องความโปร่งใส เพ่ือป้องกันการทุจริต การด าเนินการต่างๆ จึงต้องเป็นไปตามระเบียบ   
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด    

  ๓.๓ บางหน่วยงานประสบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท าให้
ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่ก าหนดได ้

  ๓.๔ การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆ 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กรณีมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ต้องแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป 

 



๗ 
 

 

 ๔. ด้ำนบุคลำกร  
  ๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และกิจกรรม หรือการปรับ
แนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ หากเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ  
   ๔.๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ/ทักษะหลายด้าน (Multi – skills) และมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ ปัจจัยระดับภูมิภาคและปัจจัยระดับโลก   
  ๕. ปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
งานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
  ๕.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และก าหนด
แผนงาน/ตัวชี้วัดในแต่ละภารกิจให้เหมาะสม เพ่ือความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  ๕.๒ นโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศเข้าสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0 
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นการปรับเปลี่ยนภาครัฐและราชการเข้าสู่ยุค Digital Government จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานสู่การเป็นหน่วยงานที่ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) เช่น การรายงานผลการด าเนินงานผ่านทาง
ระบบ การใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดใบเดียวในการติดต่อราชการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบ
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายอย่างที่ท าให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความยากล าบาก รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรและปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ด้วยการสร้าง Digital Executive หรือผู้บริหาร   
ที่จะเข้ามารับผิดชอบด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่ยุคดิจิทัล  

๕.๓ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนการเตรียมการสู่การ
เลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มรีัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

๑.๕  ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่ผ่ำนมำ 

  การด าเนินงานตามกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
  ด้ำนประสิทธิภำพ มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน แต่เป็นขั้นตอนแบบกว้างๆ 
ซ่ึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 



๘ 
 

 

 ด้ำนประสิทธิผล หน่วยงานมีแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยน าเทคโนโลยีมาก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลทั้งใน
ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ช่วยให้การท างานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างประหยัดหรือคุ้มค่า ทันเวลา และ   
มีคุณภาพ ส่วนในด้านผลิตภาพ (Productivity) เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ผลผลิตมีปริมาณ
และ/หรือมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยค านึงถึงการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุง
คุณภาพปัจจัยการผลิต ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถ
ประมวลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามรายปี จ าแนกตามหน่วยงาน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค
ของการด าเนินงานแต่ละไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที  
 

 



 
๙ 

 

บทท่ี ๒ 
แนวคิด/ทฤษฎี/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring) ได้มีการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ
การบริหารงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
 

๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖1     
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล จ านวน ๓ หมวด รวม ๕ มาตรา คือ หมวด ๑ การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และหมวด ๘ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

   หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในมาตรา ๖ (๗) ก าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

   หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ในมาตรา ๙ (๓) ก าหนด 
ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด   

   หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการ   
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

   มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็น
บ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น  
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

                                                
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

 



 
๑๐ 

 
 มาตรา ๔๙ เมื่อส่วนราชการใดได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลงาน 
และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถด าเนินการตามแผนการลด
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘2 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
และประเมินผล จ านวน ๓ หมวด รวม ๗ ข้อ คือ ลักษณะ ๒ การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ การจัดท าและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หมวด ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และลักษณะ ๔ การรายงานผล ดังนี้ 

   ลักษณะ ๒ การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
   หมวด ๑ การจัดท าและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ก าหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดท าตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/แผนงานหรือแผนงานในเชิง
บูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีแล้วแต่กรณี รวมทั้งให้จัดท าระบบข้อมูล
การด าเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการ พร้อมกับก าหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้หรือที่ตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการรายงานผล  
   หมวด ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๑๔ ส านักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เต็มตามจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย   
  ลักษณะ ๔ การรายงานผล ข้อ ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดท า
รายงาน ดังนี้ (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด

                                                
2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  มีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  
 



 
๑๑ 

 
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้น
ไตรมาส (๒) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ           
ที่ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บ ริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งส านักงบประมาณภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และข้อ ๓๖ ส านักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย 

๒.๓  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ถือปฏิบัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖.๐๐ รายจ่ายประจ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๗.๐๐ พร้อมก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  
 ๑. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๑.๑ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและราย
ไตรมาส ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙   
  ๑.๒ การจัดท าแผนดังกล่าวตามข้อ ๑.๑ จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๑.๓ เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ส่งแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาตามข้อ ๑.๑ แล้ว ส านักงบประมาณจะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณ 
  ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เมื่อได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนแล้ว โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ไม่ต้องยื่นค าขอรับจัดสรร ตั้งแต่ก่อนวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับแล้ว  
 
 



 
๑๒ 

 
 ๓. การบริหารงบประมาณ 
  ๓.๑ เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงบประมาณแล้ว กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องด าเนินการในส่วนภูมิภาคให้เร่งรัดด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็วภายใน ๓ วันท าการนับจากวันที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณ หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  
  ๓.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ โดยให้ด าเนินการตาม
หนังสือเวียนคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ตามหนังสือที่ อ้างถึง โดยให้มีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากส านักงบประมาณแล้ว 
  ๓.๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข โดยให้จัดส่งรายงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือส านักงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน
และรายไตรมาสต่อไป 
  ๓.๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม
และก ากับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
เคร่งครัด 
  ๓.๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๓.๖ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล การแก้ไขปัญหา หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน อาจพิจารณา
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
  
 
 
 



 
๑๓ 

 
๒.๔ การติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผล มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารราชการ
แผ่นดินในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารรับทราบผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนหรือนโยบายการบริหารราชการ ความเสี่ยงของงานหรือโครงการ รวมถึงปัญหาและข้อจ ากัดอ่ืน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับติดตามงานโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคุ้มค่า 
และเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินงาน  
 การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการน า
ทรัพยากรของโครงการมาด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดผลงานของโครงการ 
ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข
เพ่ือการพัฒนา โดยมีทั้งการประเมินผลกระบวนการ (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ) การประเมินผล      
ที่ได้รับของโครงการ (เน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ) และการประเมินผลกระทบของโครงการ  
ส่วนการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ (๑) เพ่ือประมวล/วิเคราะห์ผลการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวม (๒) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะๆ (๓) เพ่ือรับทราบปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข (๔) เพ่ือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
๒.๕  การปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 

การปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับ Thailand 4.03 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน ด าเนินการใน ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย  

๑. การวางระบบและวิธีการท างานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงาน
ภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี  

๒. การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ โดยสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐ          
ให้กระชับ และไม่เกิดความซ้ าซ้อน  

๓. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ              
ในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต และประโยชน์ส่วนรวม 

 

                                                
3  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-to-
Thailand-4.0.pdf 



 
๑๔ 

 

 
 

 
๒.๖  เทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Technology” ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า “Technologia” 
แปลว่า การกระท าที่ระบบ ค าว่าเทคโนโลยี นิยมควบคู่กับค าว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวมๆ ว่า “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๙) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ 
วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ    
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
เทคโนโลยี (Technology) เป็นการน าความรู้ ทักษะ และทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการ โดยผ่านขบวนการเพ่ือแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพ่ิมความสามารถในการท างานของมนุษย์ 

   สรุปว่าเทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่น าเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้
ตามความต้องการของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) เป็นการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 

 

 

 

 



 
๑๕ 

 
๒.๗ นวัตกรรม  
  นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา 
ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้
ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ “การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change) ที่ เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่
แนวความคดิใหมท่ี่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”  
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ “สิ่งใหม่
ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” และหมายรวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือ
การจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่น ามาใช้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุ รกิจ การลงทุน 
ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่เกิด
จากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็น
ธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ     
  สรุปว่านวัตกรรม หมายถึง ความคิดและกระบวนการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเม่ือน ามาใช้ก็ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 



๑๖ 
 

บทท่ี ๓ 
กระบวนการด าเนินงาน 

 

๓.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

  ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณร่วมกัน  
   ๒. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  ๓. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีต่อไป 
  ๔. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเครื่องมือในการบริหาร
ราชการ ก ากับ ติดตาม ทบทวน และก าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
  ๕. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพัฒนาระบบ 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือระบบอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน  

 
๓.๒  ประโยชน์ของการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ๑. ใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารงานและงบประมาณ เพ่ือเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 ๒. ใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับ/ติดตามงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 ๓. ใช้เป็นสารสนเทศในการทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด รวมทั้งการวางแผนและ
ทบทวนแผน ส าหรับการจัดท าแผนงาน/งบประมาณในปีต่อไป  
 ๔. ใช้เป็นสารสนเทศในการชี้แจงงบประมาณ/น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบข้อเท็จจริง
หรือปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
   
 
 
   



๑๗ 
 
๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (e – Monitoring) 

 ในการออกแบบกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ           
ใช้จ่ายงบประมาณ ส านักนโยบายและแผน สป. ได้เลือกแนวทางการออกแบบกระบวนการ ในรูปของแผนภาพ
แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ซึ่งย่อมาจาก S : Supplier (ผู้สนับสนุนปัจจัยน าเข้า), I : Input (ปัจจัย
น าเข้า), P : Process (กระบวนการ), O : Output (ปัจจัยน าออกหรือผลผลิตกระบวนการ) และ C : Customer 
(ผู้รับบริการ) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. การสื่อสารท าความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกระบวนการ  
  ๒. วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer) และสิ่งที่จะได้รับ (Output) 
  ๓. ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) และเชื่อมโยงระหว่างแต่ละขั้นตอนและ
วิเคราะห์ ผลผลิต เป้าหมาย ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน 
  ๔. วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input) และผู้สนับสนุนปัจจัยน าเข้า (Supplier) ของกระบวนการ 
 โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และ 
แผนภาพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model 

กระบวนการ : การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ส านักนโยบายและแผน สป. 
ผลผลิต : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตัวช้ีวัดผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารมีข้อมูลในการบริหารราชการ ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในการสั่งการ ก ากับ ติดตาม ทบทวน และก าหนดนโยบายต่างๆ  
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ :  ๑. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
 ๒. คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๓. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน  
 ๔. การเพิ่มช่องทางในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ทันสมัย ไม่ซับซ้อน ประมวลผลสะดวก และรวดเร็ว (e – Monitoring) 
 ๕. การน าผลจากการรายงานฯ ไปใชใ้นการก ากับ ติดตามและเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีต่อไป    
ตัวช้ีวัดกระบวนการ : จ านวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 

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

I๑ : ยุทธศาสตร์ชาติ  
I๒ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
I๓ แผนการบริหาร - 
ราชการแผ่นดิน 
I๔ : นโยบายรัฐบาล/มท. 
I๕ : นโยบาย คสช. 
I๖ : ยุทธศาสตร ์มท./    
สป.มท. 
I๗ : อ านาจหน้าที ่
ของหน่วยงาน               
ในสังกัด สป.มท. 
I๘ : แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี
I๙ : แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
I๑๐ : ผลการด าเนินงาน
และผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
I๑๑ : ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ปัญหา
อุปสรรค จากการประเมิน 
ผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ สป.มท.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              

O๑ : รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
Kro๑ : คุณภาพของรายงาน  
 

 

C๑ : ผู้บริหาร 
Krc๑ : รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ         
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา         
ได้รวดเร็วและทันท่วงที 
C๒ : หน่วยงานในสังกัด  
สป.มท.  
Krc๒ : หน่วยงานน าผล      
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่าย   
งบประมาณเป็นข้อมูล              
ในการทบทวนและปรับปรุง
การด าเนินงานในปีต่อไป                
         การตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงาน ได้สะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 
 
 

    

P๑ : ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนปฏิบตัิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีอง สป.มท. พร้อมทั้งก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Tp : กุมภาพนัธ์) 

 

P๒ : ชี้แจงแนวทางการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรบัทราบ (Tp : มีนาคม) 

 

P๓ : พัฒนาระบบการตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิราชการฯ ที่ทนัสมัย สะดวก สามารถเรียกดผู่าน Web Browser ได้ “ทกุที่ ทกุเวลา” (Tp : เมษายน) 

 
 

 
   P๔ : ประมวลและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการส าคัญที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมรายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 
  ตามแผนปฏิบัติราชการฯ เผยแพร่ในรูปของเอกสารและเว็บไซต์ (Tp : ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒, ๓) 

P๕ : รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการฯ เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการปรับปรุงการด าเนนิงานในรอบปีตอ่ไป (วัดผลส าเร็จของผลผลติเชิงปริมาณโครงการ                
ตามแผนปฏิบตัิราชการฯ) โดยใช้เกณฑก์ารบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๓ ระดับ คอื ระดบัทีต่้องปรบัปรุง (ต่ ากว่าเป้าหมาย) ระดับมาตรฐาน (เปน็ไปตามเป้าหมาย)                
และระดบัคณุภาพ (สูงกว่าเป้าหมาย) (Tp : ภายในเดือนธันวาคม) 
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (Tp : ทุก ๖, ๙ และ ๑๒ เดอืน) 
ลจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ใหส้่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกดั มท./หน่วยงานในสังกดั สป. เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป  
(Tp : ๑๐ วัน) 

 

   Product : แนวทางที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห ์ทบทวน และแผนงาน/โครงการส าคญั Target : การทบทวนแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ Krp : ความสอดคลอ้งและ     
   เชื่อมโยง  KPI : การน าผลการทบทวนมาก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน Standard : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

Product : หน่วยงานรบัทราบแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการฯ Target : การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัริาชการฯ ถูกตอ้ง ครบถ้วน และสอดคลอ้ง
กับแผนปฏบิัติราชการฯ Krp : การมีส่วนร่วม KPI : การสร้างความเข้าใจเพือ่รายงานผลการด าเนนิงานได้อย่างสอดคล้องและเปน็ไปในทศิทางเดียวกนั Standard : ด าเนินการแล้วเสร็จ  

   Product : ระบบแสดงแถบสตี่างๆ เพื่อบอกสถานะความก้าวหน้าของการด าเนินงาน Target : ระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ มีเสถียรภาพ  
   Krp : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาระบบการติดตามผลใหส้ามารถเข้าถึง (access) ได้ตลอดเวลา KPI : การก ากบัและตดิตามผลการด าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง  
   สามารถแก้ปญัหาได้รวดเร็วและทนัท่วงที Standard : ด าเนนิการแล้วเสร็จ 

Product : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานแผนงาน/โครงการส าคญัตามแผนปฏบิตัิราชการฯ และรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ Target :      
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ ได้ตามก าหนดเวลา (ไตรมาสที่ ๒, ๓) Krp : ผู้บรหิารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรบัทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
ราชการฯ KPI : การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ เปน็ไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  Standard : ด าเนนิการแล้วเสร็จ 
 
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือ Standard : ด าเนนิการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

Product : รายงานสรปุผลการด าเนนิงานฯ Target : หน่วยงานน าข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ ปญัหาอปุสรรคจากการรายงานฯ ไปใช้เปน็แนวทางในการปรับปรุงการด าเนนิงาน                    
ในรอบปตี่อไป Krp : หน่วยงานน ารายงานฯ ไปใช้ประโยชน์ KPI : การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ แล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลา Standard : ด าเนนิการแล้วเสร็จ 

เสนอ ปมท. 
รับทราบผลการ

ด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา/อุปสรรค 

ภายในก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามแผน ติดตาม ก ากับ ประเมินผล และรายงานผล ทบทวนและปรับปรุง ๑๘ 



๑๙ 
 
หมายเหตุ :-  ค าอธิบายเพ่ิมเติมของค าย่อต่างๆ ตามแผนภาพที่ ๒ 
 

ค ำย่อ ค ำอธิบำย 
S : Supplier ผู้สนับสนุนปัจจัยน าเข้า 
I : Input ปัจจัยน าเข้า 
P : Process กระบวนการ 
O : Output ปัจจัยน าออกหรือผลผลิตกระบวนการ 
C :  Customer ผู้รับบริการ 
Tp : Time Process ระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละข้ันตอน 
Product  ผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Target เป้าหมายผลผลิตของแต่ละข้ันตอน 
Kr : Key Requirement ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
Krp : Key Requirement Process ข้อก าหนดที่ส าคัญของแต่ละขั้นตอน 
Kro : Key Requirement Output ข้อก าหนดที่ส าคัญของปัจจัยน าออกหรือผลผลิตกระบวนการ 
Krc : Key Requirement Customer ข้อก าหนดที่ส าคัญของผู้รับบริการ 
KPI : Key Performance Indicator ตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Standard  มาตรฐานผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
แผนภำพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน / มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 

กระบวนกำร  :   การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring)   

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  :  ๑. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน  
 ๒. คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
 ๓. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน 
 ๔. การเพิ่มช่องทางในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ทันสมัย  
     ไม่ซับซ้อน ประมวลผลสะดวก และรวดเร็ว (e – Monitoring) 
 ๕. การน าผลจากการรายงานฯ ไปใช้ในการก ากับ ติดตามและเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 
ตัวชี้วดักระบวนกำร  :  จ านวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 

 
 
 

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนแผนปฏิบตัิรำชกำร 
และแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีของ สป. 

พร้อมก ำหนดแผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 

๒. ชีแ้จงแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรฯ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ 

 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ/แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ/แผนกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยรัฐบำล/มท./
นโยบำย คสช./ยุทธศำสตร์ มท./สป.มท./

อ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน/
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ/ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เปำ้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย/กลยุทธ์/ 
เป้ำหมำยผลผลิตของตัวช้ีวัด 

(งำน/งบประมำณ) 

 

๔. ประมวลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน 
แผนงำน/โครงกำรส ำคัญตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรฯ  

และรำยงำนภำพรวม 
เผยแพร่ในรูปของเอกสำรและเว็บไซต์ 

เสนอผลกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนปัญหำ/อุปสรรค

ใหผู้้บริหำร  
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ก.พ.  

ภำยใน ๑ เดือน 
หลังสิ้นสุด                

ไตรมำส ๒, ๓  

ภำยใน   
เดือน ธ.ค.  

ด ำเนินกำรตำมแผน/ติดตำม ก ำกบั ประเมินผล รำยงำนผล/ทบทวนและปรบัปรุง 
 

 

 

หน่วยงำนในสังกัด สป.มท. 

๓. พัฒนำระบบกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏบิัตริำชกำรฯ ทีท่ันสมัย สะดวก  

สำมำรถเรยีกดูผ่ำน Web Browser ได้ “ทุกที่ ทุกเวลำ” 

 
 

แนวทำงกำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ  

ผู้บ
ริห

ำร
/ 

ส ำ
นัก

นโ
ยบ

ำย
แล

ะแ
ผน

 ส
ป.

 

มี.ค.  

เม.ย. 

๕. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรฯ   
เพื่อเป็นแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนรอบปีต่อไป                          

 
 

ระบบกำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 



๒๑ 
 
หมายเหต ุ:-  ความหมายสญัลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart) แผนภาพที่ ๓  
 

รูปภำพสัญลกัษณ ์ ควำมหมำยของสัญลกัษณ ์
 
 

เริ่มต้นหรือจบ Flow Chart (Start or Stop) 

 
 

กระบวนการ (Process) 

 
 

ส่วนน าเขา้ข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input or Output) 

 
 

การตัดสนิใจ (Decision) 

 
 

จุดเชื่อมต่อ (Connector) 

 
 

ทิศทางการท างาน (Direction of Flow) 
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๓.๔ ค ำอธิบำย SIPOC Model และรำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรแต่ละขั้นตอน 

ส านักนโยบายและแผน สป. มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการเสนอแนะ
และจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
จัดท าแผนมหาดไทยแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรร
งบประมาณประจ าปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน สป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ                  
ในการ ศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดรูปแบบ และพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้ง
เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

 จากภารกิจความรับผิดชอบข้างต้น กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน สป. 
จึงได้พัฒนากระบวนการ “การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (e – Monitoring)” ขึ้น โดยมีข้ันตอนส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย พร้อมทั้งก ำหนดแผนงำน/โครงกำร
ส ำคัญ  
  ๑.๑ ระยะเวลำ (Tp) : กุมภาพันธ์  
 ๑.๒ ผลผลิต (Product) : แนวทางที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และแผนงาน/
โครงการส าคัญ เพ่ือก าหนดรูปแบบการรายงานและติดตามผลการด าเนินงาน  
 ๑.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : การทบทวนแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ๑.๔ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ (Krp) : ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง 
 ๑.๕ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI) : การน าผลการทบทวนมาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน      
ทั้งในส่วนการรายงานและการติดตามผลการด าเนินงาน  
 ๑.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๑.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน : ส านักนโยบายและแผน สป. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากการศึกษาพบว่า
มีโครงการที่ต้องติดตาม จ านวน ๗๓ แผนงาน/๘๙ โครงการ ซึ่งในจ านวนนี้ มี ๑๘ แผนงาน/โครงการ ทีส่ าคัญ 



๒๓ 
 
และส่งผลกระทบกับยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรง หากมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย จ าเป็นต้องเร่งรัด ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  
  ๑.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน             
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่     
ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ไลน์ (Line) มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารให้มากข้ึน เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และลดขั้นตอนงานธุรการ 
 ๑.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญช่วยให้
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๑.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรด ำเนินงำน : 
     (๑) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญกับกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ  
   (๒) ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จให้ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน เพ่ือให้การวิเคราะห์ สถานการณ์
เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
  (๓) ควรจัดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(๔) ควรสื่อสารแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พร้อมกับการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในทุกขั้นตอน 
 (๕ ) ควรก าหนดเป็นน โยบายให้ มี การวางแผน เตรียมพร้อมรองรับกรณี 
เกิดภาวะฉุกเฉินที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการด าเนินงาน/เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
  
 ๒. ขั้นตอนที่ ๒ ชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ   
 ๒.๑ ระยะเวลำ (Tp) : มีนาคม  
 ๒.๒ ผลผลิต (Product) : หน่วยงานรับทราบแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 



๒๔ 
 

๒.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : การรายงานผลการด าเนินงาน ถูกต้อง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ๒.๔ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ (Krp) : หน่วยงานร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การสร้างความเข้าใจเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานได้อย่าง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  ๒.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๒.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน : การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมก าหนดแนวทางการรายงาน
ผลการด าเนินงาน   
 ๒.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย นโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน              
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๒.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การชี้แจงแนวทางการรายงาน
ผลการด าเนินงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจร่วมกัน ท าให้ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน  
 ๒.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรด ำเนินงำน :  
    (๑) การเน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานตามก าหนดเวลา
โดยเคร่งครัด 
    (๒) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ยืดหยุ่น 
พร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 ๓. ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนำระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป. ที่ทันสมัย สะดวก 
สำมำรถเรียกดผูลกำรด ำเนินงำน ผ่ำน Web Browser ได้ “ทุกท่ี ทุกเวลำ” 
 ๓.๑ ระยะเวลำ (Tp) : เมษายน 
 ๓.๒ ผลผลิต (Product) : ระบบการรายงานผลการด าเนินงานแสดงแถบสีต่างๆ เพ่ือบอก
สถานะความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ  
 ๓.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : ระบบการรายงานผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ 
  ๓.๔ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ (Krp) : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม
ผลให้สามารถเข้าถึง (access) ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล 
  ๓.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การก ากับและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้
สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและทันท่วงที  



๒๕ 
 

๓.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๓.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน :  
   (๑) การหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพ่ือพัฒนาระบบ
การรายงานผลการด าเนินงาน ให้สามารถก ากับ ติดตามงาน และแสดงปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
(กรณีท่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย) โดยมี ส านักนโยบายและแผน สป. เป็นผู้รับผิดชอบน าข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานเข้าระบบข้างต้น  
   (๒) การจัดท าคู่มือการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือแนะน าการใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th ดังนี้ 
  (๒.๑) เลือก banner ด้านขวา ชื่อ “ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”  
  (๒.๒) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูล รวม ๓ ปี 
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
  (๒.๓) ระบบการแสดงผล จ าแนกได้ใน ๒ มิติ คือ มิติปีงบประมาณ และมิติ
หน่วยงาน โดยประมวลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแถบสี ดังนี้ สีแดง หมายถึง ผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมาย สีเขียว หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสีฟ้า หมายถึง ผลการด าเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย  
 ๓.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และระบบการรายงานผลการด าเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างส านักนโยบายและแผน สป. 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องประสานงานและ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทาง 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ไลน์ (Line) เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนงานธุรการ 
 ๓.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การบริหารจัดการระบบการ
รายงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
รวมถึงการลดขั้นตอนงานธุรการ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ มีความเท่ียงตรงและรวดเร็ว  
 ๓.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรด ำเนินงำน :  
    (๑) การพัฒนาระบบการรายงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อง     
มีการประชุม/ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแบบจ าลองของ
ระบบ เพื่อทดสอบว่าระบบมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่ อย่างไร  
    (๒) การพัฒนาระบบการรายงานให้ทันสมัย ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลาและแรงงาน 
โดยสามารถรายงานผลการด าเนินงานได้รวดเร็วและเท่ียงตรง  
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 ๔. ขั้นตอนที่ ๔ ประมวลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร
ส ำคัญที่ปรำกฏตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พร้อมรำยงำนภำพรวมผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อเผยแพร่ในรูปของเอกสำรและเว็บไซต์  
  ๔.๑ ระยะเวลำ (Tp) : ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และ ๓  
 ๔.๒ ผลผลิต (Product) : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน  
 ๔.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตามก าหนดเวลา (ไตรมาสที่ ๒ และ ๓)  
 ๔.๔ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ (Krp) : ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการด าเนินงาน   
 ๔.๕ ตัวช้ีวัดขั้นตอน (KPI) : การติดตามผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๔.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

๔.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน : การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ (ไตรมาสที่ ๒ 
และ ๓) โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น ๓ ระดับ ต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ 
จะเน้นโครงการที่มีความส าคัญ กล่าวคือเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย โดยรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แนวทางการบริหารงบประมาณตามที่ส านักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลางก าหนด แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    (๑) การประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ในการรายงานผลการด าเนินงาน 
จ าเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ไลน์ (Line) มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และลดขั้นตอนงานธุรการ 
   (๒) การเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรูปของเอกสารและเว็บไซต์ 
 ๔.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การประมวลและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทั้งโครงการที่มีความส าคัญและโครงการทั่วไป ช่วยประหยัดทรัพยากรในการ
ติดตามงานระดับพ้ืนที่  
 ๔.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรด ำเนินงำน :  

(๑)  การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางและการรายงานผลการด าเนินงานตามแบบ
รายงานที่ก าหนดอย่างครบถ้วน  
    (๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการควรรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเท็จจริงภายในก าหนดเวลา เพ่ือก ากับและติดตามงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  (๓) ควรพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ (Professional) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ โดยฝึกให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวิชาการและการติดตามประเมินผล เพื่อผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน ด้วยมาตรฐานเดียวกันได ้ 
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 ๕. ขั้นตอนที่ ๕ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในรอบปีต่อไป  
  ๕.๑ ระยะเวลำ (Tp) : ภายในเดือนธันวาคม 
 ๕.๒ ผลผลิต (Product) : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๕.๓ เป้ำหมำยผลผลิต (Target) : หน่วยงานน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค
จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 
 ๕.๔ ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ (Krp) : หน่วยงานน ารายงานสรุปผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ 
 ๕.๕ ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลา 
 ๕.๖ มำตรฐำนผลผลิต (Standard) : สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

๕.๗ วิธีกำรปฏิบัติงำน :  
    (๑) วัดผลส าเร็จของผลผลิตเชิงปริมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้เกณฑ์การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๓ ระดับ คือ ระดับ             
ที่ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าเป้าหมาย) ระดับมาตรฐาน (เป็นไปตามเป้าหมาย) และระดับคุณภาพ (สูงกว่าเป้าหมาย)  
    (๒) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
ให้ผู้บริหารทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐   
 ๕.๘ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๕.๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ ทดสอบและลดค่ำใช้จ่ำย : การน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรคจากรายงานผลการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ ช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทบทวน
เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการปีต่อไป  
 ๕.๑๐ ข้อพึงระวังในกำรด ำเนินงำน : 
   (๑) กรณีที่ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าเป้าหมาย) อาจมี
สาเหตุ ดังนี้ 
  (๑.๑) ปัญหาทางด้านเทคนิค เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน/
รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์/รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ท าให้ระบบประมวลผล   
ต่ ากว่าความเป็นจริง   
   (๑.๒)  ปัญหาทางด้านการบริหารงาน/การบริหารงบประมาณ  
   (๑.๒.๑) การประมาณการค่าเป้าหมายไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 
   (๑.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการเพ่ือด าเนินโครงการอ่ืน    
ท าให้ต้องปรับแผนการท างานใหม ่
   (๑.๒.๓) หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณล่าช้า
หรือได้รับจัดสรรต่ ากว่าราคากลาง 
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   (๑.๒.๔) ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑ์/มาตรการ
ต่างๆ เช่น มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - Market หรือ e – Bidding      
จ าเป็นต้องเพ่ิมระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
   (๑.๒.๕) เจ้าหน้าที่มีภาระงานเพ่ิมขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  (๑.๓)  ปัญหาทางด้านการเมืองและภัยธรรมชาติ จากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนทางการเมืองและภัยจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

(๒)  รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานล้าสมัย ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ               
ทียุ่่งยาก และซับซ้อน ท าให้การรายงานผลไม่มีประสิทธิภาพ  

(๓)  ขาดการน าผลการด าเนินงานปีที่ ผ่านมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีถัดไป ท าให้สิ้นเปลืองเวลา งบประมาณ และโครงการไม่มี
ประสิทธิภาพ    
   (๔)  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น 
เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 

๓.๕ กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (e – Monitoring) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนดไว้ จึงได้วางแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้  
         ๑. การจัดประชุมเพ่ือเร่งรัด/ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด   
 ๒. การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือให้
การรายงานผลเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เกิดความถูกต้อง และครบถ้วน  
 ๓. การพัฒนาระบบการก ากับ/ติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๓.๑ พัฒนาระบบการก ากับ/ติดตามผลการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา 
  ๓.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือก ากับ/ติดตามผลการด าเนินงาน โดยการปรับลด
กระบวนการปฏิบัติงานทางธุรการ และเปลี่ยนแปลงจากการใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มรายงานต่างๆ มาสู่การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และประมวลผลการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล (access) ได้
ตลอดเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล  
 
 



๒๙ 
 
 ๔. การติดตามผลการด าเนินงาน หลังจากที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว 
จ าเป็นต้องมีการก ากับ/ติดตามผล เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่/ 
อย่างไร โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
  ๔.๑ หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการรายงานผลการด าเนินงานตามก าหนดเวลา เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตาม/ตรวจสอบการด าเนินงานได้ตลอดเวลา โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
   ๔.๒ การสร้างมาตรการเพ่ือเร่งรัดผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยเน้นการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
  ๕. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
๓.๖  กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะวิกฤต  
  การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันและควบคุมความเสี ่ยง            
ในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม 
โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ / 
ตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมถึงร่วมกันวางแผนป้องกัน
และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความ
สูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ค ำนิยำม 
  ๑. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์
   ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้
เกิดความเสี่ยง ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย ๓) ผลกระทบ
ของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
  ๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้    
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร 
และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ หมายถึง  



๓๐ 
 
ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้ว ท าให้
ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
  ๔. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
  ๕. กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งด าเนินการ 
เพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  
  ๖. ควำมไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ หรือเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่มี
โอกาสเกิดข้ึนได ้ทั้งท่ีเป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย  
 ๗. ปัญหำ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการด าเนินการ 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ซึ่งปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป  

 
๓.๗  แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน 

  ส านักนโยบายและแผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดการกระบวนการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากการท างานไว้ล่วงหน้า หรือ
ในกรณีพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบปัญหาจะน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ความเสียหาย
จะน้อยกว่า โดยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร และลดความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น ส าหรับ
รองรับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 
 ๒. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการลดและป้องกันความเสียหายในการท างานไว้ล่วงหน้า 
 ๓. เพ่ือป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดความต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก 
 ๔. เพ่ือเป็นแนวทางในการตอบโต้และกู้คืนกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว 
  นิยำมศัพท์ 
  ๑. ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า      
บริเวณพ้ืนที่ส านักงานอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือการด าเนินงานของส านักนโยบายและแผน สป. 
 
 
 



๓๑ 
 
 ๒. ระดับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Level) แบ่งระดับของเหตุฉุกเฉินได ้ดังนี้ 
  ๒.๑ ภาวะฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่เกินความสามารถของ
บุคลากรภายในส านักนโยบายและแผน สป. ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ในส านักงาน
ซึ่งสามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินได้ 
  ๒.๒ ภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายในส านักนโยบายและแผน สป. ถึงขั้นต้องอพยพบุคลากรออกจากส านักงาน และส่งผลกระทบ
กับชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง การควบคุมภาวะฉุกเฉินไม่สามารถใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ในส านักงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินได้หรือเป็นภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือการควบคุม
และระงับเหตุฉุกเฉิน 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากรภายใน
ส านักนโยบายและแผน สป. จึงได้ก าหนดแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. แผนป้องกันควำมเสียหำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 
 ๑.๑ นิยามศัพท์  
    (๑) ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ภาวะอันอาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งภาวะฉุกเฉินนั้น
อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ ภัยคุกคามจากเหตุการณ์ในพ้ืนที่หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๒) ทรัพย์สินของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ
ระบบเครือข่าย 
 ๑.๒ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    (๑) กรณีเพลิงไหม ้
   (๑.๑) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  (๑.๒) ท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ของระบบสารสนเทศที่ส าคัญ โดย    
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาในการส ารองข้อมูลที่แน่นอน และจัดเก็บสื่อส ารองข้อมูล
ในทีป่ลอดภัย 
  (๒) กรณีไฟฟ้าขัดข้อง ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีไฟฟ้าดับในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 
   (๓) กรณีการโจมตีระบบจากผู้ไม่พึงประสงค์ อาทิ Hacker ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   (๓.๑) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายทั้งหมดของส านักงาน 
  (๓.๒) หมั่นท าการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ 
 
 



๓๒ 
 
 ๒. กำรติดตำมและควบคุมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล 

ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security) เป็นการป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้า
มาใช้ หรือแก้ไขข้อมูล และความสามารถในการป้องกันข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลที่ถูก
เปลี่ยนแปลงให้ผิดพลาดได้โดยง่าย แสดงว่าข้อมูลมีความปลอดภัยต่ า เป็นต้น ทั้งนี้ ความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก ผู้บริหารฐานข้อมูลจึงจ าเป็นต้อ งรักษา
ฐานข้อมูลให้ปลอดภัย เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้ฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษา
ข้อมูลให้เป็นความลับได้ (Secrecy) เพ่ือให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(Integrity) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (Availability) และเพ่ือลดความเสี่ยง (Risk Assessment) 
จากค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเสียหาย 

การติดตามตรวจสอบและควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลเป็นการควบคุมความปลอดภัย
ให้กับข้อมูล (Security Control) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร สามารถกระท าได้
หลายแนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ การตรวจสอบเบื้องต้น ว่าน าเข้าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ กระบวนการท างานรวมทั้ง
รายละเอียดในการท างานของระบบงานทุกขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ การป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมดีเพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิอยู่ใน
ระบบ และสิทธิต่างๆ ได้ถูกก าหนดไว้อย่างถูกต้องเพียงใด คู่มือต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หรือไม่ เป็นต้น 

๒.๒ การติดตามและตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูล โดยผู้ตรวจสอบอาจสุ่มตรวจเป็น
ระยะ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรืออาจก าหนดการตรวจเป็นตารางแน่นอนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ การตรวจสอบ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนั้น จ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับผู้บริหารฐานข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บริหาร
ฐานข้อมูลมีหน้าที่เก็บบันทึกการใช้งานต่างๆ ตามท่ีผู้ตรวจสอบต้องการ 

๒.๓ การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล ทั้งการควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) 
และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) การควบคุมทางกายภาพเป็นการควบคุมและป้องกันการ
เสียหายโดยทั่วไป ได้แก่ การป้องกันภัยจากน้ าท่วม ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ/ไฟกระชาก ฯลฯ การล็อกห้องเมื่อไม่ใช้งาน 
การก าหนดเวรยามเฝ้าระวังมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบส ารองข้อมูล (Back Up) 
อย่างสม่ าเสมอโดยอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลส ารองไว้ในสถานที่ต่างหากซึ่งห่างไกลจากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
การจัดท าแผนฉุกเฉินในการฟ้ืนสภาพ (Recovery) ให้ระบบใช้งานได้ เป็นต้น  

การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น การควบคุมการอนุญาตให้เข้ามาในระบบ (Access 
Control) โดยการป้องกันการเข้าระบบโดยผ่านช่องทางหรือ Port ต่างๆ การก าหนดระดับสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลที่ต่างกัน เช่น ผู้ใช้บางคนมีสิทธิอ่านข้อมูลเท่านั้น ไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูล เป็นต้น การตรวจสอบ
ความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย (Authentication) โดยการป้องกันการปลอมแปลงจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในระบบได้ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่มาเชื่อมต่อ 
ด้วยการตรวจสอบรหัสผ่านซึ่งผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมีรหัสผ่านเฉพาะตัว ห้ามใช้งานร่วมกัน การรักษาความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย  (Data Integrity) โดยการน าวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีขั้นตอนและ 



๓๓ 
 
รูปแบบที่แน่นอนระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เช่น การใช้โปรโตคอล (Protocol) มาตรฐาน การใช้
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบ (Security Log) โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นใคร ท าอะไร ใช้ข้อมูลอะไร เมื่อใด จากที่ไหน และด าเนินการ
ต่างๆ กับข้อมูลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร และการใช้ระบบป้องกันการบุกรุกที่เรียกว่า Firewall เป็นต้น 

ทั้งนี้ การก าหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลนั้น ต้องก าหนด
เป็นกฎข้อบังคับ หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่างๆ พร้อมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยก าหนดให้
ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใด กับส่วนใดในระบบ มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร และต้องมีการประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 

 
  ๓. แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
  ๓.๑ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  (๑) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าไว้ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายและ
เห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
  (๒) เน้นย้ าให้บุคลากรถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ยกเว้น
อุปกรณเ์ชื่อมต่อบางอย่าง เช่น ตู้เย็น เป็นต้น 
 (๓) ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ เป็นต้น ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
 ๓.๒ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
  (๑) เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พร้อมรีบ
ท าการระงับเหตุหรือโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นในเบื้องต้น แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
  (๒) ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายประกาศข้อความทางโทรโข่ง/เสียงตามสาย ระบุถึง
แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ตั้งจุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  (๓) ระงับเหตุเบื้องต้นด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีหรือน้ าหรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือควบคุม 
ป้องกนัความสูญเสียของทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆ 
  (๔) ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอกเพ่ือสนับสนุนด้านบริการ
ยานพาหนะ การสื่อสารข้อมูล การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
  (๕) จัดพื้นที่ท่ีปลอดภัยในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ  
   (๖) อพยพข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่จุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
  ๓.๓ การปฏิบัติงานร่วมและติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ประตูทางเข้า - ออก จะต้องไม่มีรถหรือสิ่งกีดขวางการจราจร ส าหรับ
การประสานระหว่างหน่วยงานสามารถท าได้ ๔ วิธี คือ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โทรโข่ง/เสียงตามสาย และไลน์ 
(Line) 
 



๓๔ 
 
  ๓.๔ การบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
  (๑) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
  (๒) การส ารวจความเสียหาย 
  (๓) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และก าหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพ่ือรอรับค าสั่ง 
   (๔) การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
  (๕) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 
 (๖) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
  (๗) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   (๘) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ส านักงานสามารถด าเนินการตามภารกิจ    
ได้โดยเร็วที่สุด 
 
  ๔. แผนกำรป้องกันและระงับกำรชุมนุมประท้วง และกำรก่อกำรจลำจล 
   ๔.๑ นิยามศัพท ์
  (๑) การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระท า เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทาง
สังคมและการเมือง โดยการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 
 (๒) การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง 
คือ มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหว เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนที่มารวมตัวกัน
จนน าไปสู่การจลาจล สร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหาย โดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่การจลาจลแล้ว
ก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
  ๔.๒ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  (๑)  ก่อนเกิดเหต ุ 
    (๑.๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 (๑.๒) จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่  อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร 
ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการไว้ให้พร้อม 
  (๑.๓) รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรและผู้ประสานงาน   
ที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรายชื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   
 (๒)  ขณะเกิดเหตุ  
   (๒.๑) เมื่อได้พบเหตุประท้วง/จลาจลในส านักงานและบริเวณแวดล้อมใกล้เคียง
(หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้) ให้ติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์      
วิธีการแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 
 



๓๕ 
 
  (๒.๒) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่เกิดเหตุ การแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก แผนการอพยพ จุดรวมพล วิธีการลดและ
ขจัดผลกระทบ/ความเสียหาย 
 (๒.๓) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมทั้งบุคลากร
ภายนอกที่มาติดต่องานได้ทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เมื่อมีการชุมนุมประท้วง ตลอดจน
ค าแนะน าต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 (๒.๔) ประสานหน่วยงานที่ดูแลอาคารสถานที่รอบส านักงาน เพื่อเปิดเส้นทาง
ฉุกเฉินและอพยพบุคลากรออกจากพ้ืนที่ เมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรง 
 (๓)  หลังเกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นของหน่วยงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หลังเสร็จสิ้นเหตุการณ์นั้นแล้ว เพื่อสืบหาสาเหตุและวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

   
ตำรำงท่ี ๒ รำยช่ือบุคลำกรหลัก/บุคลำกรส ำรองทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ส ำนักนโยบำยและแผน สป. 
 

บุคลำกรหลัก บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ - สกุล โทรศัพท์มือถือ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์มือถือ 

นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์ 
ผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
ส านักนโยบายและแผน สป. 

๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๔๙ นางศิโรรัตน์  ชินอักษร 
นางสาวพัชรี  ฤทธิ์เดช 
นางสาวกาญจนา  โนรี 
นายทวีศักดิ์  ใจรังษี 
นางสาวกนกทิพย์  ทิมเครือจีน 
นางสาวมาลินดา  เทวาพิทักษ์ 
นายอธิป  มั่นใจอารย์ 
นายบัญชา  เขตประทุม 
นางสาวภัทรนิศวร์  แวววีรคุปต์  
นายชญานนท์  กิจทวี 

๐๘ ๙๒๐๑ ๙๓๙๓ 
๐๘ ๑๘๑๘ ๐๒๖๖ 
๐๘ ๑๔๕๘ ๗๔๐๒ 
๐๘ ๙๔๗๑ ๙๖๑๕ 
๐๘ ๙๖๓๙ ๑๙๗๖ 
๐๘ ๑๔๔๘ ๓๔๔๓ 
๐๘ ๗๙๙๕ ๖๖๓๔ 
๐๘ ๔๖๙๗ ๙๓๕๗ 
๐๙ ๕๖๒๔ ๔๒๙๕ 
๐๙ ๐๙๘๖ ๙๗๒๒ 

   
 



 
๓๖ 

 

 

 

บทท่ี ๔ 
การติดตามผลการปฏบิัติงานตามกระบวนการ  

 

๔.๑  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การด าเนินการและการให้บริการดีขึ้น  
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยมีโครงสร้ำง/กลไกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ชัดเจน โดยมีกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ส ำนักนโยบำย
และแผน สป. ท ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 
  ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมและบริบททำงสังคมที่มีกำรแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 หลำยหน่วยงำนได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ดีขึ้น ส ำนักนโยบำยและแผน สป. ในฐำนะเจ้ำภำพกำรบูรณำกำรผลกำร
ด ำเนินงำนภำพรวมได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเช่นเดียวกัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือพัฒนำระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นเชิงรุกมำกขึ้น ผ่ำนระบบ e – Monitoring ซึ่งช่วยให้กำร
บริหำรรำชกำร ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง Web Browser ได้ “ทุกท่ี ทุกเวลำ” ส่งผลให้กำร
แก้ปัญหำโครงกำรต่ำงๆ เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยลดขั้นตอนงำนธุรกำร ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless) รวมทั้งหน่วยงำน                
ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลร่วมกัน ผ่ำนกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจ ำแนก
ประเภทข้อมูล จ ำแนกตำมหน่วยงำน เพ่ือให้สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง     
  ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเกิดควำมต่อเนื่อง และยั่งยืน ต้องอำศัยปัจจัยหลัก ๓ ส่วน ประกอบด้วย  

๑. ด้านบุคลากร 
  ๑.๑ ผู้บริหำร ปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน แทนกำรรำยงำนด้วยเอกสำร พร้อมกระตุ้นเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนกำรให้รำงวัลจูงใจเจ้ำหน้ำที่ที่มีผลกำรประเมิน
บรรลุวัตถุประสงค์  
  ๑.๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแผนงำน/โครงกำร  
   (๑) เน้นย้ ำให้ เจ้ำหน้ำที่ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมก ำหนดเวลำ โดย
เคร่งครัด 
 
 
 



 
๓๗ 

 

 
   (๒) เพ่ิมทักษะ ควำมรู้ และสมรรถนะที่เหมำะสมให้เจ้ำหน้ำที่โดยพัฒนำผ่ำน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรสอนงำน กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ เป็นต้น ซึ่งจะต้องด ำเนินงำนให้เกิดควำมต่อเนื่อง 
ตลอดจนกำรศึกษำกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวกับกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมเข้ำใจ ซึ่งจะช่วยให้
สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง    

๒. ด้านเทคโนโลยี ควรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ทันสมัย 
และไม่ซับซ้อน โดยสำมำรถประมวลผลได้สะดวก และรวดเร็ว 

๓. ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ๓.๑ ควรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย
รัฐบำล/กระทรวงมหำดไทย นโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย/ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน เพ่ือขับเคลื่อนงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงกับ
แผนงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงแท้จริง 

 ๓.๒ ควรก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำรที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงำน
อย่ำงแท้จริง ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่แน่นอน 

๓.๓ ควรปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นส ำหรับกำรทบทวน/ปรับปรุงเป้ำหมำย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส ำเร็จให้ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้กำรวิเครำะห์ 
สถำนกำรณเ์ป็นไปอย่ำงถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
  

๔.๒  การเผยแพร่และน ากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ 
  กำรเผยแพร่และน ำกระบวนกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงไปสู่กำรปฏิบัติ โดยส ำนักนโยบำยและแผน สป. 
ได้จัดท ำคู่มือกระบวนกำร ผังกระบวนกำร/มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และถ่ำยทอดกระบวนกำรดังกล่ำว ให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนกำรออกแบบและผู้มีหน้ำที่ในกำรน ำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดควำม
เข้ำใจ โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงภำคทฤษฎี 
(นำมธรรม) และภำคปฏิบัติ (รูปธรรม) ท ำให้เกิดกระบวนกำรคิดและฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ น ำไปสู่กำรถ่ำยทอด
และขยำยผลเกิดเป็นเครือข่ำยกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำทีเ่พ่ือปรับปรุงและทบทวนคู่มือกระบวนกำร 
กลำยเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กร ท ำให้องค์กรเกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งกำรปฏิบัติรำชกำร             
มีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจและประโยชน์สุขให้กับประชำชนโดยแท้จริง 
 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการเข้าใช้งาน 
ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑. เข้าเวบ็ไซต์  www.moi.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. เลือกข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนั้น Click ค าว่า “ดูรายงาน” จะปรากฏผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  

    ดังนี้ ๑) การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ๒) การส่งเสริมสนับสนุน 

    การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓) การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 
 ระบบติดตามผลการด าเนินงานมีการเก็บฐานข้อมูลไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลผลงาน 
    ย้อนหลังได้  
 

 

Click มาที่ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  สป.มท. 

http://www.moi.go.th/


๓. เม่ือกดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์จะปรากฏแผนงาน/โครงการในประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ โดยแสดงผลการด าเนินงาน 
    ตามแถบสี ดังนี้ ๑) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย แสดงผลด้วยแถบสีแดง ๒) ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม 
    เป้าหมาย แสดงผลด้วยแถบสีเขียว ๓) ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย แสดงผลด้วยแถบสีฟ้า และ ๔) ไม่ก าหนด 
    แผน/ผล แสดงผลด้วยแถบสีเทา 

 
๔. ระบบสามารถเลือกดูข้อมูลผลการด าเนินงานตามหน่วยงานที่ต้องการ จากนั้น Click ค าว่า “ดูรายงาน”  

    จะปรากฏผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามที่เลือก  
 

 
 

 

 



๕. กรณีโครงการมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ระบบสามารถบันทึกรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแกไ้ขปัญหาของผู้บริหารต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 






