


 

หนังสอื “คู่มอืการใช้งานระบบ DOC (DOC TIPs)” เล่มนี้ จดัท าขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการใช้
งานระบบ DOC ซึ่งเนื้อหามีตัง้แต่ความเป็นมาของระบบ DOC การสร้าง
แผนงาน/โครงการ การปรบัปรุงแผน การรายงานผลการด าเนินงาน การดูผล
การด าเนินงาน รวมไปถงึ ค าถามทีพ่บบ่อย และวธิกีารแกปั้ญหาต่างๆ  
 
 ผู้จ ัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้  จะถูกใจผู้อ่านและเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านระบบ DOC  
 
 
     กลุ่มตดิตามและประเมนิผล 
                                                          ธนัวาคม 2559 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 รฐับาลไดม้กีารน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยได้
จดัตัง้ ศูนยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตร ี(Prime Minister Operation Centre : PMOC) เป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลที่ใช้ในการบริหารราชการ แผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรฐัมนตร ีและคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐับาล ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางรองรบัการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความจ าเป็นและส าคัญจาก ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง ( Ministry 
Operation Centre : MOC) ซึ่งมีศูนย์ปฏิบตัิการกรม (Department Operation Centre : 
DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (Provincial Operation Centre : POC) ท าหน้าที่
รวบรวมขอ้มูลส่งให้ศูนย์ปฏิบตัิการกระทรวง (MOC) ท าการประมวลผล วเิคราะห์และ
กลัน่กรอง เพื่อใชใ้นราชการกระทรวง และคดัเลอืกขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัสามารถสะทอ้น
ภาพรวมของประเทศ สง่ให ้ศนูยป์ฏบิตักิารนายกรฐัมนตร ี(PMOC) ต่อไป 
 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดม้กีารน าระบบ DOC มาใชส้ าหรบัสนับสนุนการ
ท างานในเชิงการบริหาร โดยประกอบด้วยหลากหลายระบบงาน เช่น ข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหาร KPI reporter ระบบติดตามงบประมาณ ระบบห้องประชุม ระบบครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร ์(SENAC) ศูนยป์ฏบิตักิารกรม ซึง่ในส่วนของงานดา้นแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองแผนงานและวชิาการไดม้กีารพฒันาโปรแกรมระบบตดิตามแผนงาน/งบประมาณ  มา
ใชป้ระโยชน์ในการตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณ และตดิตามรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 จนถงึปัจจุบนั 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ระบบ DOC ที่ทุกคนเรียกติดปากกันนั ้น  จริงๆแล้ว มีชื่อ เต็มว่า 
Department Operation Center หรอื ศูนยป์ฏบิตักิารกรม ซึง่ประกอบดว้ยหลาย
ระบบงาน เช่น ข้อมูลส าหรบัผู้บรหิาร KPI reporter ระบบห้องประชุม ข้อมูล
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC) และ ระบบติดตามระบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน/ใชจ้่ายงบประมาณ แต่คนโดยส่วนใหญ่จะเขา้ใจว่า DOC คอื ระบบ
ตดิตามผลการด าเนินงาน/ใชจ้่ายงบประมาณ เพยีงอยา่งเดยีว 

 

   

 

DOC DOC 

 

แต่เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและเพื่อความ

เข้าใจที่ตรงกัน ค าว่า DOC ในคู่มือเล่มนี้ จะ

หมายถึง ระบบติดตามผลการด าเนินงาน/

ใช้จ่ายงบประมาณ นะครับ 



 

 

  คอื ระบบก ากบัติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ซึง่ถอืเป็นอกีหนึ่งฐานขอ้มลูทีส่ าคญัของกรม หน่วยงานสามารถใชต้วัระบบในการบรหิาร
จดัการโครงการของตนเอง และข้อมูลที่ได้จากระบบยังสามารถน าไปรายงานให้แก่
ผูบ้รหิาร หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  
 
 

  ลดการใชก้ระดาษ สนองนโยบายประหยดัพลงังาน 
  ลดความซ ้าซอ้นในการขอขอ้มลู  
  ลดความผดิพลาดของขอ้มลู 
  สามารถท างานผ่านระบบไดจ้ากทุกทีท่ ัว่โลก 
  ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

         
 
 

  
 
 

  
 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์(PC, Notebook, Tablet)  
ทีม่กีารเชื่อมต่อสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 

Web browser ในการเขา้ใชง้านระบบ Internet     
เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome 

ส าหรบัมอืใหม่ ควรมคีู่มอืการใชง้านระบบ  
(ดาวน์โหลดไดจ้ากหน้าเวบ็ไซตข์องระบบ) 



 

 

ระบบ DOC ได้มีการแบง่กลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน 

 
 

 
 

 

ผูบ้นัทกึขอ้มูลแผนงานโครงการ คอื ผูท้ีไ่ดร้บัหน้าทีใ่ห้
ดูแลรับผิดชอบการจัดท าแผนงานโครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน 

ผูบ้นัทกึขอ้มูลผลการด าเนินงาน คอื ผูท้ีไ่ดร้บัหน้าทีใ่น
การปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนงานโครงการ 
 

ผูบ้นัทกึขอ้มูลการเงนิ คอื ผูท้ีไ่ดร้บัหน้าทีใ่นการก ากบั
ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ระบุไว้แผนงาน
โครงการของหน่วยงาน 



 

 ท่านสามารถเขา้สูร่ะบบผ่าน 2 ช่องทาง คอื  
 

  
 
 

 
 
  

 เมื่อเข้าสู่หน้าระบบท่านสามารถดูข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ผลการด าเนินงาน และผลการใชจ้่ายงบประมาณของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ได ้ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงข้อมูลแผนและรายงานผลการด าเนินงาน ต้อง

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ โดยคลิก้ที ่tab menu “บรกิารขอ้มลู” แลว้เลอืก 
menu ย่อย “ลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ”  โดยตอ้งระบุขอ้มลู 

 ชื่อ –นามสกุล 
 ต าแหน่ง 
 ชื่อ log in ระบบ 
 รหสัผ่าน 

พมิพ ์IP address : http://budgetsrv-new.dmsc.moph.go.th/60/         
ในช่อง Address bar  

เขา้ผ่านทางเวบ็ไซตก์องแผนงานและวชิาการ (banner ระบบตดิตาม
งบประมาณ Department operation center) 



 

 โทรศพัทต์ดิต่อ 
 E-mail 
 หน่วยงานทีส่งักดั 
 เงื่อนไขการเปลีย่นรหสัผ่าน 
 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
 สทิธิก์ารใชง้าน 

 ในกรณีทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูผูใ้ชง้านสามารถท าได ้โดย Log in เขา้สู่
ระบบ แลว้ คลิก้ที ่tab menu “บรหิารจดัการขอ้มลู”  “ขอ้มลูสว่นบุคคล”  “ปรบัปรุง
ขอ้มลูสว่นบุคคล” 

2. Log in เพื่อเขา้สูร่ะบบ โดยคลิก้ที ่tab menu “Login (ส าหรบัเจา้หน้าที)่” 
บรเิวณดา้นบนซา้ยของหน้าจอ 

3. เมื่อ Log in เขา้ใชง้านระบบแลว้ ท่านจะพบ tab menu ใชง้านตามสทิธทิีร่ะบุไว 
 

หากมีปัญหาจากการใช้งานต้องติดต่อใคร? 

 
 

 

โทร : 99037 และ 99080 

E-mail : monitor_plan@dmsc.mail.go.th  

(กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ) 

 

     ADMIN 

 

mailto:monitor_plan@dmsc.mail.go.th


 

ท ำไมพิมพ ์IP Address แล้วหำเวบ็ไซตไ์มพ่บ หรอืเข้ำเวบ็ไซตไ์ม่ได้?
มสีาเหตุหลกั 2 สว่น คอื 

1. บางคนเข้าทางลัดโดยการ  save favorite เว็บไซต์ไว้ แต่เมื่อปรับ
ระบบมีการปรับเปลี่ยน  IP address ดังนัน้จึงต้องมีการพิมพ์ IP 
address ตวัใหม่ หรอืเขา้ผ่านทางเวบ็ไซตก์องแผนงานและวชิาการ 

2. มีการตัง้ค่า block การเข้าสู่ระบบโดยไม่เจตนา ดังนัน้ให้ท าการ
ตรวจสอบ การตัง้ค่า security ของ web browser 

 

เข้ำระบบแล้ว Tab function ส ำหรบักำรใช้งำนไม่ขึน้
เน่ืองจาก ตอนลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบไม่ก าหนดสทิธกิารใชง้าน ซึง่หาก  
ตอ้งการแกไ้ขสทิธิก์ารใชง้านใหต้ดิต่อ Admin ทีเ่บอร ์99037 และ 99080 
 

เข้ำระบบไม่ได้ท ำยงัไงดี?
เกดิไดห้ลายกรณี  

- จ าชื่อ User หรอื Password ไม่ได ้
- ลงทะเบยีนโดยใช ้User หรอื Password ซ ้า 
- ใชช้ื่อ User หรอื Password เป็นภาษาไทยทีม่สีระเยอะเกนิไป 

ใหต้ดิต่อ Admin ที ่99037 และ 99080 เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

 



 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบติักำรประจ ำปี คือ แผนที่หน่วยงานจะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่
ก าหนด ซึ่งระบุจ านวนโครงการที่จะท า ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปีของหน่วยงานในสงักดักรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยจ์งึต้องมคีวาม
สอดคลอ้งกบังบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 
 
 รำยละเอียดแผนงำนโครงกำร  ประกอบดว้ย  

หวัข้อ รำยละเอียด 
ชื่อโครงการ ชื่อโครงการตอ้งอา้งองิตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปีของหน่วยงาน 
หลกัการเหตุผล ระบุทีม่าของสภาพปัญหาในปัจจุบนั และเหตุผลความจ าเป็น

ของโครงการ 

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

รายละเอียด

แผนงาน/

โครงการ 



 

หวัข้อ รำยละเอียด 
วตัถุประสงค ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องชัดเจนว่าท า

โครงการเพื่ออะไร มีความสอดคล้องกบัที่มาของโครงการ  
หรอืหลกัการและเหตุผลของโครงการนัน้ ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย ตอ้งมกีารระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการทีจ่ะด าเนินงานการ
สง่ผลถงึอย่างชดัเจน (องคก์ร/หน่วยงาน/กลุ่มบุคคล) ไม่ควร
ระบุเป็นภาพกว้าง เช่น ประชาชนทัว่ไป เป็นต้น โดยหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคอืกลุ่มเป้าหมายรอง และต้องมกีาร
ระบุหน่วยนับและจ านวน ทีช่ดัเจน เช่น แห่ง คน หน่วยงาน 
เป็นตน้ 

ตวัชีว้ดั ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการต้องมีความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการ และเป็นผลผลติทีค่าดว่าจะไดร้บั
จากการด าเนินการตามแผนงานโครงการ โดยต้องระบุใน 3 
สว่น ประกอบไปดว้ย  

 รายละเอยีดตวัชี้วดัที่สามารถระบุความส าเรจ็ของ

โครงการ   

 หน่วยนบัของตวัชีว้ดั  

 ระดับค่าเป้าหมาย ที่สามารถนับวดัได้อย่างเป็น

รปูธรรม 



 

หวัข้อ รำยละเอียด 
กจิกรรม แผนการด าเนินงานต้องระบุกิจกรรมที่ส าคัญซึ่งจะต้องมี

ความครอบคลุม เป็นไปได้ และสามารถตอบวตัถุประสงค์
หลักของโครงการได้ โดยต้องระบุระยะเวลาด าเนินการ 
ผลผลิตที่ได้ของแต่ละกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการอย่างชดัเจน ทัง้นี้ต้องก าหนดหรอืให้น ้าหนักแต่
ละกจิกรรม ซึง่น ้าหนกัของทุกกจิกรรมรวมมคี่ารอ้ยละ 100 

งบประมาณ ระบุแผนการใชจ้่ายงบประมาณทีใ่ชใ้นแต่ละช่วงระยะเวลา 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั 

ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินงานโครงการ
และผลทีจ่ะสง่ถงึกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ผูร้บัผดิชอบ เป็นการบอกให้ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ร ับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามโครงการ เพื่อสะดวกแก่การประสานงาน 
ติดตาม และการตรวจสอบต่อไป โดยสามารถระบุ
ผูร้บัผดิชอบไดต้ามรายชื่อผูล้งทะเบยีนในระบบ DOC  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจะแบ่งเป็น 2 ประเภท  

1. โครงกำรตำมภำรกิจหลกั เป็นโครงการที่ช่วยขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกรมใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร ์เช่น โครงการวจิยั ประเมนิ
ความเสีย่ง การก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางห้องปฏบิตัิการ 
การสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาผูย้าเสพตดิ เป็นตน้ 

2. โครงกำรสนับสนุน เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานภายใน
ของหน่วยงาน และเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิงบประมาณให้
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่า จงึก าหนดใหห้น่วยงานสร้างแผนงาน
โครงการสนบัสนุนเป็น 3 โครงการหลกั ดงันี้ 
 โครงการจดัหาครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ประจ าปีงบประมาณ... จะ

เป็นโครงการทีอ่ยู่ภายใต้หมวดงบลงทุนในภาพรวมของหน่วยงาน ซึง่
ท่านสามารถสร้างเป็นโครงการในภาพรวม แล้วระบุรายชื่อครุภณัฑ์
ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ในสว่นของกจิกรรมได ้ 
 
 
 
 

 โครงการพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ... ภายใต้โครงการนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น ISO 
9001:2015 หรอื PMQA 

 โครงการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ... เป็น
ภารกจิบรหิารจดัการและงานสนบัสนุนอื่นๆ ของหน่วยงาน 

ช่ือโครงกำร : โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ ์
กิจกรรม : 
1. เครื่อง xxxxxxxxxxxx 
2. เครื่อง xxxxxxxxxxxx 
3. เครื่อง xxxxxxxxxxxx 

ตัวอย่างครับ 



 

1. ลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ แลว้เลอืกทีแ่ถบเครื่องมอื “ขอ้มูลหลกั”   “ขอ้มูล
แผนงานโครงการย่อย”  “เพิม่แผนงานโครงการย่อย” 

2. ท่านจะเขา้สู่หน้ากรอกขอ้มลูรายละเอยีดแผนงานโครงการ และเมื่อกรอกขอ้มูล
เสรจ็แลว้ใหก้ดทีปุ่่ ม “เพิม่รายการ” (ในกรณีทีใ่สข่อ้มลูทีจ่ าเป็นไม่ครบถ้วนระบบ
จะไม่สามรถบนัทกึขอ้มลูได ้และจะมขีอ้ความแจง้เตอืนว่าขาดขอ้มลูอะไรบา้ง) 

 

 
 
 



 

แผนงานท่ีมีโครงการย่อยจะลงข้อมูลอย่างไรดี?  

 ส าหรบัเจ้าของโครงการแผนงาน/โครงการชุด ทีม่โีครงการแม่เป็นร่มใหญ่และ
ประกอบไปด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ ซึ่งจะพบได้บ่อยในโครงการด้านงานวจิยั 
มกัจะมคี าถามในการลงแผนงาน/โครงการ ว่าต้องลงแบบไหนนัน้ ก่อนอื่นท่านต้องทราบ
ก่อนว่า ในปัจจุบนั ระบบ DOC ของกรมยงัไม่รองรบัการลงแผนงาน/โครงการชุด ดงันัน้ 
การลงข้อมูลโครงการลกัษณะเช่นนี้ ขอให้ท่านลงข้อมูลแผนงานชุดที่เป็นโครงการแม่
เพยีงโครงการเดยีวและใหล้งโครงการย่อยเป็นกจิกรรมของแผนงาน พรอ้มทัง้ แนบไฟล์
รายละเอยีดโครงการย่อยประกอบในขัน้ตอนการสรา้งแผนงาน ในสว่นของการรายงานผล
การด าเนินงานขอให้ผู้รบัผิดชอบแผนงานชุดที่เป็นโครงการแม่เป็นผู้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของทุกโครงการย่อย และรายงานผลการด าเนินงานลงในระบบ DOC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ : โครงการแม่ 

กิจกรรม :   1. โครงการย่อย 1 

               2. โครงการย่อย 2 

               3. โครงการย่อย 3 

 

ลงแผน 

รายงานผล 

ชื่อโครงการ : โครงการแม่ 

ผลการด าเนินงาน : บรรยายผลการ

ด าเนินงานของโครงการชุด ทั้งในส่วนของ

โครงการแม่และโครงการย่อย  

 

 
อย่าลืมแนบไฟล์

รายละเอียดโครงการ

ย่อยด้วยนะครับ 



 

การเชื่อมโยงแผนก็ส าคัญนะ!!! 

หวัใจส าคญัของการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี คอื โครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานต้องสามารถเชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บรหิารได้อย่าง
ชดัเจน และน าไปสู่การปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผูบ้รหิารสามารถขบัเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรข์องหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถบรรลุวสิยัทศัน์ของกรมได ้
 ในสว่นของการเชื่อมโยงแผนงานโครงการในระบบ DOC จะแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
คอื การเชื่อมโยงกบัผลผลติ/กจิกรรม ตามเอกสารขาวคาดแดง (เป็นการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัแิละเสนอของบประมาณของหน่วยงาน) และการเชื่อมโยงกบัแผน
ยุทธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 20 ปี  
 ส าหรบับางท่านที่สงสยัว่าหน่วยงานต้องจดัท าแผนงานโครงการให้ตรงตาม
ผลผลติกจิกรรมทีต่วัเองไดร้บัจดัสรรงบประมาณหรอืไม่นัน้ ค าตอบ คอื ไม่จ าเป็น เพราะ
การสรา้งแผนงานโครงการตอ้งขึน้อยู่กบับทบาทภารกจิหลกัหน่วยงานนัน้ๆ เป็นส าคญั   

 
การระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีดีท าอย่างไร?  

 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการนัน้ มกัจะมุ่งเน้นใหส้นองตอบต่อความ
ตอ้งการผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีเป็นหลกั ดงันัน้ ในการจดัท าแผนงานโครงการจงึตอ้งสามารถ
ระบุไดว้่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการนัน้ๆ ใครหรอืหน่วยงานใดเป็นคนทีไ่ดร้บัประโยชน์ 
โดยต้องสอดคล้องกับผู้ร ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ระบุในลักษณะส าคัญ
องคก์รกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

 



 

เรามาสร้างตัวชี้วัดโครงการท่ีดีกัน  

 ตวัชีว้ดัโครงการจะเป็นการก าหนดผลผลติและค่าเป้าหมายทีค่าดว่าจะไดข้อง
โครงการนัน้ๆ ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด และไม่ควรเป็นตวัชีว้ดัระดบั
กจิกรรมของโครงการ โดยการก าหนดตวัชีว้ดัทีด่ตีอ้งค านึงถงึ 5 ขอ้ ดงันี้ 

1. มคีวามชดัเจนไม่ก ากวม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
2. สามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้รงิ เพื่อน ามาวเิคราะห/์ประเมนิผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. เป็นที่ยอมรบัจากทุกฝ่าย (เจ้าของโครงการ ผู้บรหิารหน่วยงาน และกอง

แผนงานและวชิาการ) 
4. มคี่าเป้าหมายไม่สงูเกนิไป หรอืต ่าเกนิไป (มโีอกาสส าเรจ็จรงิในทางปฏบิตั)ิ 
5. สามารถวดัผลได ้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

การก าหนดงบประมาณให้เหมาะสม 

 เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิง่ส าคญัอีกอย่าง ที่ช่วยให้การด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ บรรลุเป้าหมาย ก็คือ “เงิน” (งบประมาณ) ซึ่งในการท าแผนงาน/โครงการ
จ าเป็นตอ้งระบุงบประมาณทีช่ดัเจน ส าหรบัการก าหนดแผนงานบนระบบ DOC แผนงาน
โครงการหนึ่งจะสามารถระบุแหล่งงบประมาณ(งบประมาณแผ่นดนิ เงนิบ ารุง เงนิเบกิจ่าย
แทนกัน) และหมวดงบประมาณ(งบด าเนินงาน รายจ่ายอื่น งบอุดหนุน) ได้เพียง 1 
ประเภทเท่านัน้ และจะตอ้งมกีารระบุแผนงบประมาณในรายเดอืน และรายหน่วยงานดว้ย  



 

 
1. ถ้าท่านโอนเงินไปให้หน่วยงานอื่น เนื่องจากเป็นการด าเนินการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน เช่น ส่วนกลางโอนเงนิให ้ศวก. เพื่อน าไปใชจ้ดัประชุมที่
ต่างจงัหวดั หากท่านไม่ไดก้ าหนดไว้ตัง้แต่ต้นในการลงแผนในระบบ DOC 
ว่าจะมีการโอนเงินให้หน่วยงานอื่น จะท าให้ยอดเงินงบประมาณที่ท่าน
ได้รับสูงกว่าความเป็นจริง ถ้าเป็นกรณีนี้ ขอให้หน่วยงานที่โอนเงินให้
หน่วยงานอื่น ท าหนังสือมาที่กองแผนฯ เพื่อขอปรับข้อมูลแผนงาน/
โครงการในระบบใหต้รงกบัความเป็นจรงิ  

2. โครงการบูรณาการ ขอใหห้น่วยงานเจา้ภาพหลกัเป็นคนสร้างโครงการใน
ระบบ และกระจายเงนิจดัสรรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการ (ขอ้มูลต้อง
ตรงตามทีร่ะบุไวใ้นแผนทีข่ออนุมตั)ิ 

3. กรณีที่ท่านได้รบัจดัสรรงบลงทุนเพิ่มเติม (เงินเหลือจ่าย) ท่านต้องปรับ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยขอให้ท าบนัทึกข้อความแจ้งมาที่กองแผนงานและวิชาการ 
เพื่อเปิดระบบใหท้่านแกไ้ขขอ้มลูต่อไป       



 

ใครคือผู้รับผิดชอบโครงการ ? 

 ในการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DOC คนทีเ่ขา้มารายงานจะแบ่งเป็น       
2 สว่น คอื คนรายงานผลการด าเนินงาน และคนรายงานการใชเ้งนิ 
 
 
 
 
 
 
 หากต้องการหารายชื่อของท่านในระบบ ให้ค้นหาในช่อง “รายชื่อผู้รบัผดิชอบ
โครงการ” รายชื่อท่านจะปรากฏขึน้มาใหเ้ลอืก แต่หากพมิพช์ื่อแลว้ไม่ปรากฏรายชื่อนัน้
ขึน้มาเลย แสดงว่าท่านอาจจะพมิพช์ื่อผดิ หรอืการก าหนดสทิธิก์ารใชง้านตอนลงทะเบยีน
อาจไม่ถูกตอ้ง ซึง่ท่านสามารถสอบถามไดท้ีก่องแผนงานและวชิาการ 

 
 
 

หาช่ือไม่เจอท ายังไงด?ี 

ท าไมรายงานผลงาน/ 

การเบกิจา่ยเงนิ ไม่ได?้ 



 

เม่ือสร้ำงแผนงำนโครงกำรในระบบ DOC แล้ว แต่โครงกำรท่ีเสนอพิจำรณำ
ขออนุมติั ได้รบัอนุมติังบประมำณไม่ตรงกบัท่ีเสนอขอจะท ำยงัไงดี? 
แบ่งเป็น 2 กรณี คอื 
a. กรณีได้ร ับอนุมตัิยอดจดัสรรเงินไม่ตรงกับที่เสนอขอในเบื้องต้น เจ้าของ

โครงการสามารถปรบัปรุงข้อมูลงบประมาณได้ในช่วงที่มีการเปิดระบบให้
ปรบัปรงุขอ้มลู 

b. กรณีได้รบัเงินอนุมตัิไม่ตรงกบัแหล่งงบประมาณ หรือหมวดงบประมาณที่
เสนอขอ เช่น เสนอของบประมาณแผ่นดิน แต่ได้รบัอนุมตัิเป็นเงินบ ารุง 
เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานต้องท าบันทึกแจ้งมายงักองแผนงานและ
วชิาการ เพื่อขอใหป้รบัปรงุงบประมาณ  

 

ในโครงกำรหน่ึงต้องก ำหนดตวัชี้วดัในระบบเพียง 1 ตวั ใช่ไหม? 
ไม่จ าเป็น แต่ต้องดูจากวตัถุประสงค์และขอบเขตของโครงการเป็นหลกั โครงการ
หน่ึงอาจมตีวัชี้วดัหลายตวั อยา่งไรกต็ามท่านตอ้งระบุตวัชีว้ดัระดบัความส าเรจ็หลกั
(Key Performance Indicator) ของโครงการให้ได้ เน่ืองจากต้องน าไปใช้ในการ
ค านวณระดบัความส าเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร  
 

ในกำรก ำหนดช่ือผู้รบัผิดชอบแล้วพบช่ือในระบบซ ำ้กนั ท ำอย่ำงไรดี? 
ประเดน็น้ีจะเกดิจากการทีผู่ใ้ชม้กีารลงทะเบยีนซ ้าซอ้น ผูส้รา้งแผนงานโครงการ
จะตอ้งประสานกบัผูใ้ชง้านวา่ใชช้ื่อไหนในการใชง้าน เพราะถา้เลอืกรายชื่อผดิ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการนัน้ๆ อาจไมส่ามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 มีค ากล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนัน้ ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และทรพัยากรที่เรามอียู่ในปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในส่วนของการบรหิารแผนงานยุทธศาสตร์ผ่าน
ระบบ DOC ภายหลงัจากทีท่่านไดจ้ดัท าแผนงานโครงการแลว้เสรจ็และตรวจสอบยนืยนั
ความถูกต้องแล้ว กองแผนงานและวชิาการจะปิดระบบ ซึ่งท่านจะไม่สามารถสร้างและ
ปรบัปรุงแผนได้ แต่จะเปิดระบบให้หน่วยงานสามารถปรบัแก้ไข เพิม่ หรอืลบแผนงาน
โครงการ อีกครัง้ในช่วงสิ้นไตรมาส 2 ถ้าหากในกรณีเร่งด่วนจ าเป็น ท่านสามารถท า
บนัทกึขอ้ความขอปรบัขอ้มลูแผนงานไดก้่อนช่วงเปิดระบบใหป้รบัแผน 

 
วิธีการง่ายๆในการปรับปรุงแผนงานโครงการม ี3 ข้ันตอนคือ 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือกที่แถบเครื่องมือ “ข้อมูลหลกั” “ขอ้มูล
แผนงานโครงการย่อย”  “ปรบัปรุงแผนงานโครงการย่อย”  

2. เมื่อเขา้สูห่น้าปรบัปรุงแผนงานโครงการ จะปรากฏรายชื่อแผนงานโครงการทีไ่ด้
สร้างไว้ ให้เลอืกแผนงานโครงการที่ต้องการปรบัปรุงและกดที่ปุ่ ม “ปรบัปรุง” 
ส่วนในกรณีที่ต้องการยกเลกิแผนงานโครงการให้กดที่ปุ่ ม “ลบรายการ” ขอ้มูล
แผนงานโครงการดงักล่าวจะลบไปจากระบบ 

3. เมื่อเลอืกโครงการแลว้ ท่านจะสามารถเขา้สูห่น้าทีใ่หป้รบัปรุงขอ้มูลรายละเอยีด
แผนงานโครงการ และเมื่อแกไ้ขขอ้มลูแลว้เสรจ็ใหก้ดทีปุ่่ ม “ปรบัปรุงรายการ” 

 



 

 
 

 
 



 

 
 
 ส าหรับโครงการวิจัยในหมวดงบรายจ่ายอื่น หากมีความจ าเป็นต้องยกเลิก
โครงการหน่วยงานจะท าบันทึกข้อความระบุ เหตุผลความจ าเป็นแจ้งแก่อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้พิจารณา ซึ่งหากอธิบดีเห็นควรยกเลิกโครงการกอง
แผนงานและวชิาการจะไดป้ระสานส านกังบประมาณต่อไป 

  
 
 
 
 
 



 

หำกกองแผนงำนและวิชำกำร ปิดระบบ DOC แล้ว แต่มีควำม
จ ำเป็นต้องปรบัแก้ไขแผนงำนจะท ำอย่ำงไรดี ? 
ในบางกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องปรับแผนนอกช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น มีการจัดท าโครงการเพิ่มเติมเร่งด่วนตามนโยบายผู้บริหาร 
รายละเอยีดโครงการที่ลงขอ้มูลไว้ผดิ เป็นต้น หน่วยงานสามารถท าได้โดย
การท าบนัทกึข้อความขอเปิดระบบเพื่อปรบัปรุงข้อมูล (เอกสารหรอือีเมล์) 
เมื่อกองแผนงานและวิชาการได้รบัเรื่องแล้ว และพิจารณาแล้วเห็นควรจะ
ด าเนินเปิดระบบเป็นรายโครงการตามทีร่ะบุต่อไป 
 

ถ้ำได้เงินเหลือจ่ำยมำต้องท ำอะไรบ้ำง? 
ภายหลงัจากทีห่น่วยงานไดม้กีารจดัซือ้ครุภณัฑต์ามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารค าขอ
งบประมาณแลว้เสรจ็ แลว้พบว่าในภาพรวมของกรมมงีบประมาณเหลอื 
บางครัง้ผูบ้รหิารเหน็ควรอนุมตัเิงนิเหลอืจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานเพือ่จดัซือ้
ครุภณัฑเ์พื่อเตมิ ซึง่ในกรณีนี้ ใหห้น่วยงานท าบนัทกึขอ้ความขอปรบัขอ้มลู
แผนงาน โครงการครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง เมื่อไดร้บัแจง้แลว้กอง
แผนงานและวชิาการจะด าเนินการเปิดระบบเป็นรายโครงการตามทีร่ะบตุ่อไป 
 

กรณียกเลิกโครงกำรต้องท ำอย่ำงไร? 
ใหห้น่วยงานท าบนัทกึขอ้ความขอยกเลกิแผนงานโครงการ โดยตอ้งระบุเหน็
ผลค าจ าเป็นของการยกเลกิโครงการดว้ย 

 



 

 
ได้รบัจดัสรรงบประมำณ แต่ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีระบุไว้? 
ในบางครัง้หน่วยงานมีการลงข้อมูลแผนงานโครงการก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงการ ซึ่งเมื่อเสนอโครงการเพื่อพจิารณาขออนุมตัิโครงการได้รบัจดัสรร
งบประมาณไม่ตามทีร่ะบุไวใ้นเบือ้งตน้ ในกรณีนี้หน่วยงานท าบนัทกึขอ้ความ
ขอปรบัขอ้มูลแผนงาน และกองแผนงานและวชิาการจะด าเนินการเปิดระบบ
เป็นรายโครงการตามทีร่ะบุต่อไป 
 

จ ำเป็นต้องปรบัแผนตำมงบประมำณท่ีใช้จ่ำยไปหรอืไม?่ 
       บ่อยครัง้ที่เราได้ยินในเรื่องการวัดประสิทธิภาพร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาโยงกับการติดตามผลการ
ด าเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
ในแต่ละแผนงานโครงการตอ้งใชจ้่ายงบประมาณใหใ้กลเ้คยีง 100 เปอรเ์ซน็ต์
ถึงจะดี จึงมีบางหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณในแผนงานโครงการได้ไม่
เท่ากบังบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิดัสรร และต้องการปรบัตวัเลขงบประมาณ
ในแผนใหเ้ท่ากบัทีใ่ชจ้่าย ซึง่ในความเป็นจรงิการประเมนิประสทิธภิาพการใช้
จ่ายงบประมาณจะดูกนัในภาพรวมของหน่วยงาน หากโครงการใดโครงการ
หนึ่งด าเนินการแลว้มงีบประมาณเหลอืและตอ้งท าเรื่องคนื  
       เงินที่คืนเหล่านัน้ก็ยังคงอยู่ในกรอบวงเงินรวมของหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานสามารถน าเงินงบประมาณที่เหลือไปจดัท าแผนงานโครงการที่
จ าเป็นเพิ่มเติมต่อไปได้ ในกรณีการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการจะดูกันที่ความคุ้มค่าและโปร่งใสมากกว่าร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ 



 

 

 
 
 
 



 

 

 เมื่อได้มกีารจดัท าแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีและถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตัติาม
แผนที่ก าหนดไว้  ในล าดับถัดมาคือการก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการผ่านระบบ DOC โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ การรายงานผลการ
ด าเนินงาน และการรายงานการใชจ้่ายงบประมาณ 

 
การรายงานผลการด าเนินงาน  

 ผูร้บัผดิชอบโครงการตอ้งรายงานระดบัความส าเรจ็ตวัชีว้ดัโครงการ รายละเอยีด
ผลการด าเนินงานตามกจิกรรมทีก่ าหนด ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ข โดยมขีัน้ตอนการรายงานผลการด าเนินงานดงันี้ 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือกที่แถบเครื่องมือ “รายงานผลการ
ด าเนินงาน”  “รายงานผลการด าเนินงาน”  

2. ปรากฏรายชื่อแผนงานโครงการ ทีม่ตีางรางการด าเนินงานทีท่า้ยโครงการ โดย
จะมสีบีอกสถานะ 3 ส ีคอื 

1. สแีดง หมายถงึ ยงัไม่มกีารรายงานผลการด าเนินงานในเดอืน
นัน้ๆ  

2. สเีขยีว หมายถงึ ไดม้กีารรายงานผลการด าเนินงานแลว้  
3. สเีทา หมายถึง อยู่นอกช่วงระยะเวลาการด าเนินงานตามที่

ระบุในแผน 



 

3. ให้กดที่แถบสใีนเดือนที่ต้องการรายงานผลการด าเนินงาน และเมื่อเข้าสู่หน้า
รายงานใหใ้สข่อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด พรอ้มทัง้ แนบไฟล ์(รายละเอยีดผล
การด าเนินงานที่ม ีตาราง แผนภูม ิรูปภาพ ประกอบในรายงาน) เมื่อเสรจ็แล้ว 
ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” 

 
 

 
 

 



 

การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ผูร้ายงานการใชจ้่ายเงนิของโครงการ ตอ้งรายงานสถานะการใชจ้่ายงบประมาณ
ตามสภาพการใชจ้่ายทีเ่ป็นจรงิ โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือกที่แถบเครื่องมือ “เบิกจ่าย
งบประมาณ”  “รายงานผลการด าเนินงาน”  “เลือกท ารายการ” เมื่อ
เลอืกท ารายการเรยีบรอ้ยแลว้จะปรากฏหน้าจอตามรปู 

 

 
 
 
 
 

A B 

D 

D 

C 

E 

A 

F 



 

2. ในหน้า “ท ารายการ” ใหท้่านใสข่อ้มลูดงัต่อไปนี้ 
A. เลอืกเดอืนทีจ่ะเบกิจ่าย 
B. เลอืกรหสังบประมาณหรอืโครงการทีต่อ้งการเบกิจ่าย 
C. ระบุรายละเอยีดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
D. ก าหนดเลขทีห่นงัสอืทีข่อเบกิ/ยมื 
E. ระบุวนัทีข่องหนงัสอืทีข่อเบกิ 
F. ระบุจ านวนรายการทีข่อเบกิ โดยกดปุ่ ม “เพิม่รายการเบกิจ่าย” 

โดยท่านสามารถ ตรวจสอบวงเงนิทีส่ามารถเบกิจ่ายได ้วงเงนิ
ทีส่ามารถเบกิจ่ายได้หากช่องวงเงนิทีส่ามารถเบกิไดแ้สดงค่า 
0.00 แสดงว่าโครงการนี้ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วหรือยงัไม่มี
วงเงนิจดัสรรลงมา 

3. ในล าดบัถดัมาจะเป็นการก าหนดรายการการใชจ้่ายงบประมาณ เมื่อท า
รายการแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ ม “บนัทกึรายการย่อย” เพื่อเพิ่มรายการย่อย
ต่อไปโดยมหีน้ารายละเอยีดดงัรปู 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง  

 

 ผูใ้ช้งานจะต้องด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลรายการประเภทรายจ่ายก่อน
ทุกครัง้ หากไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลโปรแกรมจะไม่บนัทกึขอ้มูลประเภทรายจ่าย
ย่อย เมื่อด าเนินการปรบัปรุงจะไม่มขีอ้มลูประเภทรายจ่ายย่อยแสดงออกมา 

 ทัง้น้ี 2 ส่วนดงัที่กล่าวมาเบื้องต้นจะขึน้อยู่กบัการก าหนดสทิธิก์ารใช้
งานตอนสมคัรใช้งานระบบ และผู้ใช้งานสามารถรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนได้ตลอดเวลา โดยในแต่ละเดือนต้องมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นแบบสะสม ซึง่กองแผนงานและวชิาการจะดงึขอ้มลูเพื่อวเิคราะห์
และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้เกี่ยวขอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนด
ต่อไป 



 

รำยงำนผลโครงกำรบูรณำกำรอย่ำงไรดี?  
กองแผนงานและวชิาการจะองิผลตามทีเ่จา้ภาพหลกัรายงาน (แต่ถา้เจา้ภาพ
ตอ้งการใหศ้นูยร์ายงานผลในระบบ DOC กส็ามารถท าได ้ขึน้อยู่กบัการ
บรหิารจดัการ) ในสว่นของหน่วยงานทีร่่วมด าเนินงานตอ้งมกีารรายงานการ
ใชจ้่ายงบประมาณตามทีห่น่วยงานไดร้บัจดัสรร 
 

ท ำไมเจำ้หน้ำท่ีรำยงำนผลด ำเนินงำนและเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน มองไม่เหน็
โครงกำร? 
ส่วนใหญ่เกิดจากตอนจดัท าแผนไม่ได้ก าหนดผู้รบัผิดชอบลงไปหรือใส่ชื่อ
ผูร้บัผดิชอบผดิ ท าให้ตอนเขา้ไปรายงานผลไม่เหน็โครงการ สามารถแก้ไข
โดยประสานผูส้รา้งโครงการนัน้ๆในระบบ DOC ใหเ้พิม่เตมิหรอืปรบัแกไ้ขชื่อ
ผู้ร ับผิดชอบให้ถูกต้อง แต่หากแก้ไขแล้วก็ยังไม่เห็นโครงการให้ประสาน
ผูด้แูลระบบ (กองแผนงานและวชิาการ) เพื่อแกไ้ขต่อไป 
 

ปัญหำชีวิต...เมื่อรำยงำนผลด ำเนินงำนหรอืรำยงำนกำรเงิน ท่ีเคยลง
ข้อมูลไว้หำยไปจำกระบบ? 
ในกรณีนี้เกดิจากมกีารปรบัเปลีย่นรหสัโครงการ เมื่อพบกรณีอย่างนี้ใหต้ดิต่อ
ผูด้แูลระบบ (กองแผนงานและวชิาการ) เพื่อแกไ้ขต่อไป 

 
 
 



 

 



 

 หลงัจากที่ท่านรายงานการด าเนินงานแผนงานโครงการผ่านระบบ DOC เสรจ็
แลว้ ท่านสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน รวมถงึดงึขอ้มูลเพื่อไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆได ้ซึง่ระบบ DOC มรีายงานอยู่หลายรูปแบบ แต่จะขอกล่าวถงึในส่วนของรายงาน
หลกั 3 สว่น คอื 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำร เป็นแบบรายงานซึ่งแสดง
รายละเอียดผลการด าเนินงานรายเดือนของแผนงานโครงการในแต่ละหน่วยงาน 
รวมทัง้ สามารถดงึขอ้มูลจากระบบในรูปแบบ Excel ได ้โดยมขีัน้ตอนการเขา้ระบบ
รายงานดงันี้  

1. ในหน้าแรกของระบบ DOC ใหเ้ลอืกที่แถบเครื่องมอื “สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน”  “ตามแผนงานโครงการ”  

2. เลอืกหน่วยงานทีต่้องการ ซึง่ระบบจะแสดงผลการด าเนินงานรายโครงการ 
และในกรณีทีต่อ้งการกรองขอ้มูลโครงการเพิม่เตมิ ใหเ้ลอืกทีร่ะบบกรองว่า
จะใชเ้งื่อนไขการกรองจากอะไร เช่น ชื่อแผนงานโครงการ รหสังบประมาณ 
รหสัผลผลติ รหสักจิกรรมหลกั เป็นตน้ 

3. เมื่อปรากฏขอ้มูลรายโครงการ ในเบือ้งต้นระบบจะแสดง รหสั ชื่อแผนงาน
โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายร้อยละความก้าวหน้า ผลการ
ด าเนินงาน (บรรยาย) ซึง่หากต้องการรายเอยีดผลการด าเนินงานในเชงิลกึ
ให้กดที่ “ดูทัง้หมด” ในช่องผลการด าเนินงาน(บรรยาย) หรือเลอืกที่แถบ
เครื่องมือทางด้านขาวของโครงการ (ผลการด าเนินงาน(รายเดือน) 
รายละเอยีดตวัชีว้ดั กจิกรรม) 



 

4. ในกรณีทีต่อ้งการ ดงึขอ้มลูผลการด าเนินงานแผนงานโครงการจากระบบใน
รูปแบบ Excel เลือกที่แถบเครื่องมือทางด้านขาวของโครงการในหวัข้อ 
“พมิพร์ายงาน” 
 

 

 



 

2. รำยงำนสรปุภำพรวมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำร เป็นรายงานทีแ่สดงผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในรูปแบบตาราง โดยลงรายละเอยีดตามคอลมัน์ ซึ่ง
สามารถดงึขอ้มูลจากระบบในรูปแบบ Excel ได ้โดยมขีัน้ตอนการเขา้ระบบรายงาน
ดงันี้  
1. ในหน้าแรกของระบบ DOC ให้เลือกที่แถบเครื่องมือ “สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงาน”  “สรุปรายงานผลแผนงานโครงการภาพรวม” 
2. เลอืกหน่วยงานที่ต้องการ ซึ่งระบบจะแสดงผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่

เลอืก 
3. ในกรณีที่ต้องการ ดึงข้อมูลผลการด าเนินงานแผนงานโครงการจากระบบใน

รปูแบบ Excel เลอืกทีแ่ถบเครื่องมอื “สง่ออก Excel” 
 

 



 

3. รำยงำนสถำนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นรายงานตรวจสอบสถานภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ จ าแนกตามแหล่งเงินงบประมาณที่ได้รบั 
(เงนิงบประมาณ เงนิบ ารุง งบกลาง งบเบกิแทนกนั) โดยมกีารแสดงผลในรูปแบบ
ตารางและกราฟ ซึง่สามารถลงรายละเอยีดไดถ้งึระดบัโครงการ โดยมขีัน้ตอนการเขา้
ระบบรายงานดงันี้  

1. ในหน้าแรกของระบบ DOC ระบบจะแสดงสถานภาพการใชจ้่ายตามแหล่ง
เงนิในรปูแบบตาราง 

2. ใหเ้ลอืกทีปุ่่ ม “ส่วนกลาง” หรอื “ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย์” ทีป่รากฏใน
แต่ละแหล่งเงนิงบประมาณ เพื่อดรูายงานการใชจ้่ายในระดบัหน่วยงาน 

3. เมื่อเขา้หน้าสถานภาพการใชจ้่ายงบประมาณรายหน่วยงาน จะแสดงขอ้มูล 
แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ผลการเบกิจ่าย งบคงเหลอื รอ้ยละการเบกิจ่าย 

4. ในกรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายของหน่วยงานในกดที่ปุ่ ม 
“รายละเอียด” ในแถวรายละเอยีดโครงการ ซึ่งจะแสดงข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานรายโครงการ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

ท ำไมผลกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนถึงไม่ตรงกบัรำยงำนของฝ่ำยคลงั? 
ก่อนอื่นตอ้งเขา้ใจว่า ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากคนละแหล่งกนั ขอ้มลูของฝ่ายคลงัเป็น
ขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ซึง่ไมม่กีารเชื่อมโยงขอ้มลู
กบัระบบ DOC รวมถงึ วนัตดัยอดขอ้มลูของกองแผนงานและวชิาการกบัฝ่าย
คลงักเ็ป็นคนละวนั ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องปกตทิีข่อ้มลูจะมคีวามคลาดเคลื่อนกนั
บา้ง แต่หากมาดขูอ้มลูยอ้นหลงัทีผ่่านมาจะพบว่าขอ้มลูจากระบบทัง้สองมี
ความคลาดเคลื่อนกนัน้อยลงในทุกปี 
 

ท ำไมลงข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแล้ว เมื่อเปิดมำดขู้อมูลอีก
ครัง้แล้วข้อมลูหำย? 
สว่นใหญ่เกดิขึน้จากการทีม่กีารปรบัแกไ้ขขอ้มลูแผนงานโครงการ ซึง่หากพบ
กรณีเช่นนี้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (กลุ่มติดตามและประเมนิผล กองแผนงาน
และวชิาการ) เพื่อแกไ้ขปัญหาปัญหาต่อไป    



 


