หนังสือ “คู่มอื การใช้งานระบบ DOC (DOC TIPs)” เล่มนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อให้หน่ วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการใช้
งานระบบ DOC ซึ่ง เนื้ อ หามีต ัง้ แต่ ค วามเป็ น มาของระบบ DOC การสร้า ง
แผนงาน/โครงการ การปรับปรุงแผน การรายงานผลการดาเนินงาน การดูผล
การดาเนินงาน รวมไปถึง คาถามทีพ่ บบ่อย และวิธกี ารแก้ปัญหาต่างๆ
ผู้จ ัด ท าหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่ า หนั ง สือ เล่ ม นี้ จะถู ก ใจผู้อ่ า น และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานระบบ DOC

กลุ่มติดตามและประเมินผล
ธันวาคม 2559

รัฐบาลได้มกี ารนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้เป็ นเครื่องมือใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็ นระบบ โดยได้
จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Centre : PMOC) เป็ น
ศู น ย์ ก ลางของข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารราชการ แผ่ น ดิน ของนายกรัฐ มนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี และคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐบาล ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางรองรับการ
เชื่อ มโยงข้อ มู ลที่มีค วามจ าเป็ น และสาคัญ จาก ศู น ย์ป ฏิบ ัติก ารกระทรวง ( Ministry
Operation Centre : MOC) ซึ่งมีศู นย์ปฏิบตั ิก ารกรม (Department Operation Centre :
DOC) และศู น ย์ ป ฏิ บ ัติ ก ารจัง หวัด (Provincial Operation Centre : POC) ท าหน้ า ที่
รวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์ปฏิบตั ิการกระทรวง (MOC) ทาการประมวลผล วิเคราะห์และ
กลันกรอง
่
เพื่อใช้ในราชการกระทรวง และคัดเลือกข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญสามารถสะท้อน
ภาพรวมของประเทศ ส่งให้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารนายกรัฐมนตรี (PMOC) ต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มกี ารนาระบบ DOC มาใช้สาหรับสนับสนุ นการ
ทางานในเชิง การบริหาร โดยประกอบด้ว ยหลากหลายระบบงาน เช่น ข้อ มูลสาหรับ
ผู้บ ริห าร KPI reporter ระบบติด ตามงบประมาณ ระบบห้อ งประชุ ม ระบบครุ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ (SENAC) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรม ซึง่ ในส่วนของงานด้านแผนงานยุทธศาสตร์
กองแผนงานและวิชาการได้มกี ารพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ มา
ใช้ประโยชน์ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการของหน่ วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาตัง้ แต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 จนถึงปั จจุบนั

ระบบ DOC ที่ ทุ ก คนเรีย กติ ด ปากกั น นั ้น จริง ๆแล้ ว มีช่ื อ เต็ ม ว่ า
Department Operation Center หรือ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรม ซึง่ ประกอบด้วยหลาย
ระบบงาน เช่น ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร KPI reporter ระบบห้องประชุม ข้อ มูล
ครุ ภ ัณ ฑ์ว ิท ยาศาสตร์ (SENAC) และ ระบบติด ตามระบบติด ตามผลการ
ดาเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ แต่คนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า DOC คือ ระบบ
ติดตามผลการดาเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ เพียงอย่างเดียว
แต่เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและเพื่อความ
เข้าใจที่ตรงกัน คาว่า DOC ในคู่มือเล่มนี้ จะ
หมายถึง ระบบติดตามผลการดาเนินงาน/
ใช้จ่ายงบประมาณ นะครับ

คือ ระบบกากับติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึ่งฐานข้อมูลทีส่ าคัญของกรม หน่ วยงานสามารถใช้ตวั ระบบในการบริหาร
จัด การโครงการของตนเอง และข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากระบบยังสามารถน าไปรายงานให้แ ก่
ผูบ้ ริหาร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

 ลดการใช้กระดาษ สนองนโยบายประหยัดพลังงาน
 ลดความซ้าซ้อนในการขอข้อมูล
 ลดความผิดพลาดของข้อมูล
 สามารถทางานผ่านระบบได้จากทุกทีท่ วโลก
ั่
 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล โปร่งใส ตรวจสอบได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC, Notebook, Tablet)
ทีม่ กี ารเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

Web browser ในการเข้าใช้งานระบบ Internet
เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome

สาหรับมือใหม่ ควรมีค่มู อื การใช้งานระบบ
(ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของระบบ)

ระบบ DOC ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน
ผูบ้ นั ทึกข้อมูลแผนงานโครงการ คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั หน้าทีใ่ ห้
ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบการจัด ท าแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลผลการดาเนินงาน คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั หน้าทีใ่ น
การปฏิบ ัติ ง านและรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในแผนงานโครงการ

ผูบ้ นั ทึกข้อมูลการเงิน คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั หน้าทีใ่ นการกากับ
ดู แ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามที่ร ะบุ ไ ว้ แ ผนงาน
โครงการของหน่วยงาน

ท่านสามารถเข้าสูร่ ะบบผ่าน 2 ช่องทาง คือ



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



เข้าผ่านทางเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ (banner ระบบติดตาม
งบประมาณ Department operation center)

เมื่อ เข้า สู่ห น้ า ระบบท่ า นสามารถดู ข้อ มู ล แผนงานโครงการตามแผนปฏิบ ัติ
ราชการ ผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้
สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงข้อมูลแผนและรายงานผลการดาเนินงาน ต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยคลิก้ ที่ tab menu “บริการข้อมูล” แล้วเลือก
menu ย่อย “ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ” โดยต้องระบุขอ้ มูล
 ชื่อ –นามสกุล
 ตาแหน่ง
 ชื่อ log in ระบบ
 รหัสผ่าน

 โทรศัพท์ตดิ ต่อ
 E-mail
 หน่วยงานทีส่ งั กัด
 เงื่อนไขการเปลีย่ นรหัสผ่าน
 เลขบัตรประจาตัวประชาชน
 สิทธิการใช้
งาน
์
ในกรณีทต่ี อ้ งมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลผูใ้ ช้งานสามารถทาได้ โดย Log in เข้าสู่
ระบบ แล้ว คลิก้ ที่ tab menu “บริหารจัดการข้อมูล”  “ข้อมูลส่วนบุคคล”  “ปรับปรุง
ข้อมูลส่วนบุคคล”
2. Log in เพื่อเข้าสูร่ ะบบ โดยคลิก้ ที่ tab menu “Login (สาหรับเจ้าหน้าที)่ ”
บริเวณด้านบนซ้ายของหน้าจอ
3. เมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบแล้ว ท่านจะพบ tab menu ใช้งานตามสิทธิทร่ี ะบุไว
หากมีปัญหาจากการใช้งานต้องติดต่อใคร?
ADMIN

โทร : 99037 และ 99080
E-mail : monitor_plan@dmsc.mail.go.th
(กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ)

ทำไมพิ มพ์ IP Address แล้วหำเว็บไซต์ไม่พบ หรือเข้ำเว็บไซต์ไม่ได้?
มีสาเหตุหลัก 2 ส่วน คือ
1. บางคนเข้าทางลัดโดยการ save favorite เว็บ ไซต์ไ ว้ แต่ เ มื่อ ปรับ
ระบบมีก ารปรับ เปลี่ย น IP address ดัง นั น้ จึง ต้ อ งมีก ารพิม พ์ IP
address ตัวใหม่ หรือเข้าผ่านทางเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ
2. มีก ารตัง้ ค่ า block การเข้า สู่ร ะบบโดยไม่ เ จตนา ดัง นั น้ ให้ท าการ
ตรวจสอบ การตัง้ ค่า security ของ web browser
เข้ำระบบแล้ว Tab function สำหรับกำรใช้งำนไม่ขนึ้
เนื่องจาก ตอนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบไม่กาหนดสิทธิการใช้งาน ซึง่ หาก
ต้องการแก้ไขสิทธิการใช้
งานให้ตดิ ต่อ Admin ทีเ่ บอร์ 99037 และ 99080
์
เข้ำระบบไม่ได้ทำยังไงดี?
เกิดได้หลายกรณี
- จาชื่อ User หรือ Password ไม่ได้
- ลงทะเบียนโดยใช้ User หรือ Password ซ้า
- ใช้ช่อื User หรือ Password เป็ นภาษาไทยทีม่ สี ระเยอะเกินไป
ให้ตดิ ต่อ Admin ที่ 99037 และ 99080 เพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหา

แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

รายละเอียด
แผนงาน/
โครงการ

แผนปฏิ บตั ิ กำรประจำปี คือ แผนที่ห น่ วยงานจะดาเนิน การในปี ใดปี หนึ่ง ที่
ก าหนด ซึ่ง ระบุ จ านวนโครงการที่จ ะท า ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้เ กิด ความโปร่ ง ใสในการจัด ท า
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ ต้องมีความ
สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
รำยละเอียดแผนงำนโครงกำร ประกอบด้วย
หัวข้อ
รำยละเอียด
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการต้องอ้างอิงตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ของหน่วยงาน
หลักการเหตุผล
ระบุทม่ี าของสภาพปั ญหาในปั จจุบนั และเหตุผลความจาเป็ น
ของโครงการ

หัวข้อ
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย

ตัวชีว้ ดั

รำยละเอียด
การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการต้ อ งชัด เจนว่ า ท า
โครงการเพื่ออะไร มีความสอดคล้องกับที่มาของโครงการ
หรือหลักการและเหตุผลของโครงการนัน้ ๆ
ต้องมีการระบุกลุ่มเป้ าหมายของโครงการทีจ่ ะดาเนินงานการ
ส่งผลถึงอย่างชัดเจน (องค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มบุคคล) ไม่ควร
ระบุเป็ นภาพกว้าง เช่น ประชาชนทัวไป
่ เป็ นต้น โดยหาก
กลุ่ ม เป้ าหมายมี ห ลายกลุ่ ม ให้ บ อกชั ด ลงไปว่ า ใครคื อ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้ าหมายรอง และต้องมีการ
ระบุหน่วยนับและจานวน ทีช่ ดั เจน เช่น แห่ง คน หน่วยงาน
เป็ นต้น
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็ นผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้รบั
จากการดาเนินการตามแผนงานโครงการ โดยต้องระบุใน 3
ส่วน ประกอบไปด้วย
 รายละเอียดตัวชี้วดั ที่สามารถระบุความสาเร็จของ
โครงการ
 หน่วยนับของตัวชีว้ ดั
 ระดับค่ าเป้ า หมาย ที่สามารถนับ วัด ได้อย่ างเป็ น
รูปธรรม

หัวข้อ
กิจกรรม

งบประมาณ
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะ
ได้รบั
ผูร้ บั ผิดชอบ

รำยละเอียด
แผนการดาเนิ น งานต้อ งระบุ กิจ กรรมที่สาคัญ ซึ่ง จะต้อ งมี
ความครอบคลุม เป็ นไปได้ และสามารถตอบวัตถุ ประสงค์
หลัก ของโครงการได้ โดยต้ อ งระบุ ร ะยะเวลาด าเนิ น การ
ผลผลิต ที่ไ ด้ ข องแต่ ล ะกิจ กรรม งบประมาณที่ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินการอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ต้องกาหนดหรือให้น้ าหนักแต่
ละกิจกรรม ซึง่ น้าหนักของทุกกิจกรรมรวมมีค่าร้อยละ 100
ระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณทีใ่ ช้ในแต่ละช่วงระยะเวลา
ระบุประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการดาเนินงานโครงการ
และผลทีจ่ ะส่งถึงกลุ่มเป้ าหมายของโครงการ
เป็ น การบอกให้ท ราบว่ า บุ ค คลใดเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบในการ
ดาเนิ นงานตามโครงการ เพื่อ สะดวกแก่ก ารประสานงาน
ติ ด ตาม และการตรวจสอบต่ อ ไป โดยสามารถระบุ
ผูร้ บั ผิดชอบได้ตามรายชื่อผูล้ งทะเบียนในระบบ DOC

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีจะแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. โครงกำรตำมภำรกิ จหลัก เป็ นโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของกรมให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น โครงการวิจยั ประเมิน
ความเสีย่ ง การกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบตั ิการ
การสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาผูย้ าเสพติด เป็ นต้น
2. โครงกำรสนับสนุน เป็ นโครงการที่ช่วยสนับสนุ นการดาเนินงานภายใน
ของหน่ วยงาน และเพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่า จึงกาหนดให้หน่ วยงานสร้างแผนงาน
โครงการสนับสนุนเป็ น 3 โครงการหลัก ดังนี้
 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ... จะ
เป็ นโครงการทีอ่ ยู่ภายใต้หมวดงบลงทุนในภาพรวมของหน่ วยงาน ซึง่
ท่านสามารถสร้างเป็ นโครงการในภาพรวม แล้วระบุรายชื่อครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ในส่วนของกิจกรรมได้
ชื่อโครงกำร : โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
กิ จกรรม :
1. เครื่อง xxxxxxxxxxxx
2. เครื่อง xxxxxxxxxxxx
3. เครื่อง xxxxxxxxxxxx

ตัวอย่างครับ

 โครงการพัฒนาองค์การ ประจาปี งบประมาณ... ภายใต้โครงการนี้จะ
เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาระบบบริ ห ารทัง้ หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น ISO
9001:2015 หรือ PMQA
 โครงการบริหารจัดการภายในหน่ วยงาน ประจาปี งบประมาณ... เป็ น
ภารกิจบริหารจัดการและงานสนับสนุนอื่นๆ ของหน่วยงาน

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือกทีแ่ ถบเครื่องมือ “ข้อมูลหลัก”  “ข้อมูล
แผนงานโครงการย่อย”  “เพิม่ แผนงานโครงการย่อย”
2. ท่านจะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลรายละเอียดแผนงานโครงการ และเมื่อกรอกข้อมูล
เสร็จแล้วให้กดทีป่ ่ มุ “เพิม่ รายการ” (ในกรณีทใ่ี ส่ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นไม่ครบถ้วนระบบ
จะไม่สามรถบันทึกข้อมูลได้ และจะมีขอ้ ความแจ้งเตือนว่าขาดข้อมูลอะไรบ้าง)

แผนงานที่มีโครงการย่อยจะลงข้อมูลอย่างไรดี?
สาหรับเจ้าของโครงการแผนงาน/โครงการชุด ทีม่ โี ครงการแม่ เป็ นร่มใหญ่และ
ประกอบไปด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ ซึ่งจะพบได้บ่อยในโครงการด้านงานวิจยั
มักจะมีคาถามในการลงแผนงาน/โครงการ ว่าต้องลงแบบไหนนัน้ ก่อนอื่นท่านต้องทราบ
ก่อนว่า ในปั จจุบนั ระบบ DOC ของกรมยังไม่รองรับการลงแผนงาน/โครงการชุด ดังนัน้
การลงข้อมูลโครงการลักษณะเช่นนี้ ขอให้ท่านลงข้อมูลแผนงานชุดที่เป็ นโครงการแม่
เพียงโครงการเดียวและให้ลงโครงการย่อยเป็ นกิจกรรมของแผนงาน พร้อมทัง้ แนบไฟล์
รายละเอียดโครงการย่อยประกอบในขัน้ ตอนการสร้างแผนงาน ในส่วนของการรายงานผล
การดาเนินงานขอให้ผู้รบั ผิด ชอบแผนงานชุดที่เป็ นโครงการแม่ เป็ นผู้ร วบรวมผลการ
ดาเนินงานของทุกโครงการย่อย และรายงานผลการดาเนินงานลงในระบบ DOC
ลงแผน
ชื่อโครงการ : โครงการแม่
กิจกรรม : 1. โครงการย่อย 1
2. โครงการย่อย 2
3. โครงการย่อย 3

รายงานผล
อย่าลืมแนบไฟล์
รายละเอียดโครงการ
ย่อยด้วยนะครับ

ชื่อโครงการ : โครงการแม่
ผลการดาเนินงาน : บรรยายผลการ
ดาเนินงานของโครงการชุด ทั้งในส่วนของ
โครงการแม่และโครงการย่อย

การเชื่อมโยงแผนก็สาคัญนะ!!!
หัวใจสาคัญของการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี คือ โครงการต่างๆ ของ
หน่ วยงานต้องสามารถเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารได้อย่าง
ชัดเจน และนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกรมได้
ในส่วนของการเชื่อมโยงแผนงานโครงการในระบบ DOC จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ การเชื่อมโยงกับผลผลิต/กิจกรรม ตามเอกสารขาวคาดแดง (เป็ นการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั แิ ละเสนอของบประมาณของหน่วยงาน) และการเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุข 20 ปี
สาหรับ บางท่านที่สงสัยว่า หน่ วยงานต้องจัดทาแผนงานโครงการให้ตรงตาม
ผลผลิตกิจกรรมทีต่ วั เองได้รบั จัดสรรงบประมาณหรือไม่นนั ้ คาตอบ คือ ไม่จาเป็ น เพราะ
การสร้างแผนงานโครงการต้องขึน้ อยู่กบั บทบาทภารกิจหลักหน่วยงานนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ

การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ดีทาอย่างไร?
แผนยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานราชการนัน้ มักจะมุ่งเน้นให้สนองตอบต่อความ
ต้องการผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียเป็ นหลัก ดังนัน้ ในการจัดทาแผนงานโครงการจึงต้องสามารถ
ระบุได้ว่ากลุ่มเป้ าหมายของโครงการนัน้ ๆ ใครหรือหน่ วยงานใดเป็ นคนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
โดยต้องสอดคล้อ งกับ ผู้ร ับบริก ารและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียตามที่ระบุ ใ นลัก ษณะสาคัญ
องค์กรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรามาสร้างตัวชี้วัดโครงการที่ดีกัน
ตัวชีว้ ดั โครงการจะเป็ นการกาหนดผลผลิตและค่าเป้ าหมายทีค่ าดว่าจะได้ของ
โครงการนัน้ ๆ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด และไม่ควรเป็ นตัวชีว้ ดั ระดับ
กิจกรรมของโครงการ โดยการกาหนดตัวชีว้ ดั ทีด่ ตี อ้ งคานึงถึง 5 ข้อ ดังนี้
1. มีความชัดเจนไม่กากวม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. สามารถเก็บข้อมูลได้จริง เพื่อนามาวิเคราะห์/ประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
3. เป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ าย (เจ้าของโครงการ ผู้บริหารหน่ วยงาน และกอง
แผนงานและวิชาการ)
4. มีค่าเป้ าหมายไม่สงู เกินไป หรือต่าเกินไป (มีโอกาสสาเร็จจริงในทางปฏิบตั )ิ
5. สามารถวัดผลได้ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

การกาหนดงบประมาณให้เหมาะสม
เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิง่ สาคัญ อีกอย่าง ที่ช่วยให้การดาเนินงานแผนงาน/
โครงการ บรรลุเ ป้ า หมาย ก็คือ “เงิน” (งบประมาณ) ซึ่งในการท าแผนงาน/โครงการ
จาเป็ นต้องระบุงบประมาณทีช่ ดั เจน สาหรับการกาหนดแผนงานบนระบบ DOC แผนงาน
โครงการหนึ่งจะสามารถระบุแหล่งงบประมาณ(งบประมาณแผ่นดิน เงินบารุง เงินเบิกจ่าย
แทนกัน ) และหมวดงบประมาณ(งบดาเนิ น งาน รายจ่ า ยอื่น งบอุ ด หนุ น ) ได้ เ พีย ง 1
ประเภทเท่านัน้ และจะต้องมีการระบุแผนงบประมาณในรายเดือน และรายหน่วยงานด้วย

1. ถ้าท่านโอนเงินไปให้หน่ วยงานอื่น เนื่องจากเป็ นการดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เช่น ส่วนกลางโอนเงินให้ ศวก. เพื่อนาไปใช้จดั ประชุมที่
ต่างจังหวัด หากท่านไม่ได้กาหนดไว้ตงั ้ แต่ต้นในการลงแผนในระบบ DOC
ว่าจะมีก ารโอนเงิน ให้ห น่ วยงานอื่น จะทาให้ย อดเงินงบประมาณที่ท่า น
ได้ร ับ สูง กว่ าความเป็ น จริง ถ้า เป็ นกรณี น้ี ขอให้ห น่ ว ยงานที่โ อนเงิน ให้
หน่ ว ยงานอื่น ท าหนั ง สือ มาที่ก องแผนฯ เพื่อ ขอปรับ ข้อ มู ล แผนงาน/
โครงการในระบบให้ตรงกับความเป็ นจริง
2. โครงการบูรณาการ ขอให้หน่ วยงานเจ้าภาพหลักเป็ นคนสร้างโครงการใน
ระบบ และกระจายเงินจัดสรรให้แก่หน่ วยงานที่ร่วมโครงการ (ข้อมูลต้อง
ตรงตามทีร่ ะบุไว้ในแผนทีข่ ออนุมตั )ิ
3. กรณีท่ีท่านได้รบั จัด สรรงบลงทุนเพิ่ม เติม (เงินเหลือจ่ าย) ท่านต้องปรับ
แผนงาน/โครงการ ให้ส อดคล้อ งกับ วงเงิน ที่ไ ด้ ร ับ จัด สรรงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยขอให้ทาบันทึกข้อความแจ้ง มาที่กองแผนงานและวิชาการ
เพื่อเปิ ดระบบให้ท่านแก้ไขข้อมูลต่อไป

ใครคือผู้รับผิดชอบโครงการ ?
ในการรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ DOC คนทีเ่ ข้ามารายงานจะแบ่งเป็ น
2 ส่วน คือ คนรายงานผลการดาเนินงาน และคนรายงานการใช้เงิน
หาชื่อไม่เจอทายังไงดี?
ทาไมรายงานผลงาน/
การเบิกจ่ายเงิน ไม่ได้?
หากต้องการหารายชื่อของท่านในระบบ ให้ค้นหาในช่อง “รายชื่อผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ” รายชื่อท่านจะปรากฏขึน้ มาให้เลือก แต่หากพิมพ์ช่อื แล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อนัน้
ขึน้ มาเลย แสดงว่าท่านอาจจะพิมพ์ช่อื ผิด หรือการกาหนดสิทธิการใช้
งานตอนลงทะเบียน
์
อาจไม่ถูกต้อง ซึง่ ท่านสามารถสอบถามได้ทก่ี องแผนงานและวิชาการ

เมื่อสร้ำงแผนงำนโครงกำรในระบบ DOC แล้ว แต่โครงกำรที่เสนอพิจำรณำ
ขออนุมตั ิ ได้รบั อนุมตั ิ งบประมำณไม่ตรงกับที่เสนอขอจะทำยังไงดี?
แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
a. กรณี ไ ด้ร ับ อนุ ม ตั ิย อดจัด สรรเงิน ไม่ต รงกับ ที่เ สนอขอในเบื้อ งต้น เจ้า ของ
โครงการสามารถปรับ ปรุงข้อ มูลงบประมาณได้ ในช่ วงที่ม ีการเปิ ดระบบให้
ปรับปรุงข้อมูล
b. กรณีไ ด้รบั เงินอนุ มตั ิไม่ตรงกับ แหล่ง งบประมาณ หรือ หมวดงบประมาณที่
เสนอขอ เช่ น เสนอของบประมาณแผ่น ดิน แต่ ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิเ ป็ น เงิน บ ารุ ง
เจ้า ของโครงการหรือ หน่ ว ยงานต้อ งท าบัน ทึก แจ้ง มายัง กองแผนงานและ
วิชาการ เพื่อขอให้ปรับปรุงงบประมาณ
ในโครงกำรหนึ่ งต้องกำหนดตัวชี้วดั ในระบบเพียง 1 ตัว ใช่ไหม?
ไม่จาเป็ น แต่ต้องดูจากวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการเป็ นหลัก โครงการ
หนึ่งอาจมีตวั ชี้วดั หลายตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องระบุตวั ชีว้ ดั ระดับความสาเร็จหลัก
(Key Performance Indicator) ของโครงการให้ไ ด้ เนื่ อ งจากต้อ งน าไปใช้ ใ นการ
คานวณระดับความสาเร็จของแผนปฏิบตั กิ าร
ในกำรกำหนดชื่อผู้รบั ผิดชอบแล้วพบชื่อในระบบซำ้ กัน ทำอย่ำงไรดี?
ประเด็นนี้จะเกิดจากการทีผ่ ใู้ ช้มกี ารลงทะเบียนซ้าซ้อน ผูส้ ร้างแผนงานโครงการ
จะต้องประสานกับผูใ้ ช้งานว่าใช้ช่อื ไหนในการใช้งาน เพราะถ้าเลือกรายชื่อผิด
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการนัน้ ๆ อาจไม่สามารถรายงานผลการดาเนินงานได้

มีค ากล่ า วว่ า แผนยุ ท ธศาสตร์ท่ีดี นั น้ ต้ อ งมีค วามยืด หยุ่ น สามารถปรับ ให้
เหมาะสมกับ สถานการณ์ และทรัพยากรที่เรามีอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งในส่วนของการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ผ่าน
ระบบ DOC ภายหลังจากทีท่ ่านได้จดั ทาแผนงานโครงการแล้วเสร็จและตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องแล้ว กองแผนงานและวิชาการจะปิ ดระบบ ซึ่งท่านจะไม่สามารถสร้างและ
ปรับปรุงแผนได้ แต่จะเปิ ดระบบให้หน่ วยงานสามารถปรับแก้ไข เพิม่ หรือลบแผนงาน
โครงการ อีกครัง้ ในช่วงสิ้นไตรมาส 2 ถ้าหากในกรณีเร่งด่วนจาเป็ น ท่านสามารถท า
บันทึกข้อความขอปรับข้อมูลแผนงานได้ก่อนช่วงเปิ ดระบบให้ปรับแผน
วิธีการง่ายๆในการปรับปรุงแผนงานโครงการมี 3 ขั้นตอนคือ
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ แล้วเลือกที่แถบเครื่องมือ “ข้อมูลหลัก ” “ข้อมูล
แผนงานโครงการย่อย”  “ปรับปรุงแผนงานโครงการย่อย”
2. เมื่อเข้าสูห่ น้าปรับปรุงแผนงานโครงการ จะปรากฏรายชื่อแผนงานโครงการทีไ่ ด้
สร้างไว้ ให้เลือกแผนงานโครงการที่ต้องการปรับปรุงและกดที่ป่ ุม “ปรับปรุง ”
ส่วนในกรณีท่ตี ้องการยกเลิกแผนงานโครงการให้กดที่ป่ ุม “ลบรายการ” ข้อมูล
แผนงานโครงการดังกล่าวจะลบไปจากระบบ
3. เมื่อเลือกโครงการแล้ว ท่านจะสามารถเข้าสูห่ น้าทีใ่ ห้ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียด
แผนงานโครงการ และเมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วเสร็จให้กดทีป่ ่ มุ “ปรับปรุงรายการ”

สาหรับโครงการวิจ ัย ในหมวดงบรายจ่ า ยอื่น หากมีความจาเป็ นต้อ งยกเลิก
โครงการหน่ ว ยงานจะท าบัน ทึ ก ข้ อ ความร ะบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ นแจ้ ง แก่ อ ธิ บ ดี
กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ใ ห้พิจ ารณา ซึ่ง หากอธิบ ดีเ ห็น ควรยกเลิก โครงการกอง
แผนงานและวิชาการจะได้ประสานสานักงบประมาณต่อไป

หำกกองแผนงำนและวิ ชำกำร ปิ ดระบบ DOC แล้ว แต่มีควำม
จำเป็ นต้องปรับแก้ไขแผนงำนจะทำอย่ำงไรดี ?
ในบางกรณี ท่หี น่ วยงานมีความจ าเป็ นต้อ งปรับแผนนอกช่ ว งระยะเวลาที่
กาหนด เช่ น มีก ารจัด ทาโครงการเพิ่ม เติม เร่ง ด่ว นตามนโยบายผู้บ ริห าร
รายละเอียดโครงการที่ลงข้อมูลไว้ผดิ เป็ นต้น หน่ วยงานสามารถทาได้โดย
การทาบันทึกข้อความขอเปิ ดระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูล (เอกสารหรืออีเมล์)
เมื่อกองแผนงานและวิชาการได้รบั เรื่องแล้ว และพิจารณาแล้วเห็นควรจะ
ดาเนินเปิ ดระบบเป็ นรายโครงการตามทีร่ ะบุต่อไป
ถ้ำได้เงิ นเหลือจ่ำยมำต้องทำอะไรบ้ำง?
ภายหลังจากทีห่ น่วยงานได้มกี ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารคาขอ
งบประมาณแล้วเสร็จ แล้วพบว่าในภาพรวมของกรมมีงบประมาณเหลือ
บางครัง้ ผูบ้ ริหารเห็นควรอนุมตั เิ งินเหลือจ่ายให้แก่หน่วยงานเพือ่ จัดซือ้
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อเติม ซึง่ ในกรณีน้ี ให้หน่วยงานทาบันทึกข้อความขอปรับข้อมูล
แผนงาน โครงการครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง เมื่อได้รบั แจ้งแล้วกอง
แผนงานและวิชาการจะดาเนินการเปิ ดระบบเป็ นรายโครงการตามทีร่ ะบุต่อไป
กรณี ยกเลิ กโครงกำรต้องทำอย่ำงไร?
ให้หน่วยงานทาบันทึกข้อความขอยกเลิกแผนงานโครงการ โดยต้องระบุเห็น
ผลคาจาเป็ นของการยกเลิกโครงการด้วย

ได้รบั จัดสรรงบประมำณ แต่ไม่เป็ นไปตำมแผนที่ระบุไว้?
ในบางครัง้ หน่ วยงานมีก ารลงข้อมูลแผนงานโครงการก่อนเสนอขออนุ ม ัติ
โครงการ ซึ่งเมื่อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุ มตั ิโครงการได้รบั จัดสรร
งบประมาณไม่ตามทีร่ ะบุไว้ในเบือ้ งต้น ในกรณีน้ีหน่วยงานทาบันทึกข้อความ
ขอปรับข้อมูลแผนงาน และกองแผนงานและวิชาการจะดาเนินการเปิ ดระบบ
เป็ นรายโครงการตามทีร่ ะบุต่อไป
จำเป็ นต้องปรับแผนตำมงบประมำณที่ใช้จ่ำยไปหรือไม่?
บ่ อ ยครัง้ ที่เ ราได้ยิน ในเรื่อ งการวัด ประสิท ธิภ าพร้อ ยละการใช้จ่ า ย
งบประมาณของหน่ ว ยงานภาครัฐ และน ามาโยงกับ การติด ตามผลการ
ดาเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
ในแต่ละแผนงานโครงการต้องใช้จ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียง 100 เปอร์เซ็นต์
ถึงจะดี จึง มีบางหน่ วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณในแผนงานโครงการได้ไม่
เท่ากับงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ดั สรร และต้องการปรับตัวเลขงบประมาณ
ในแผนให้เท่ากับทีใ่ ช้จ่าย ซึง่ ในความเป็ นจริงการประเมินประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณจะดูกนั ในภาพรวมของหน่ วยงาน หากโครงการใดโครงการ
หนึ่งดาเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือและต้องทาเรื่องคืน
เงิน ที่คืน เหล่ า นั น้ ก็ย ัง คงอยู่ ใ นกรอบวงเงิน รวมของหน่ ว ยงาน ซึ่ง
หน่ วยงานสามารถนาเงินงบประมาณที่เหลือไปจัดท าแผนงานโครงการที่
จ าเป็ น เพิ่ม เติม ต่ อ ไปได้ ในกรณี ก ารประเมิน การใช้จ่ า ยงบประมาณของ
โครงการจะดู ก ัน ที่ค วามคุ้ ม ค่ า และโปร่ ง ใสมากกว่ า ร้ อ ยละการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ

เมื่อได้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตั ติ าม
แผนที่ก าหนดไว้ ในลาดับถัด มาคือ การก ากับ และติดตามผลการดาเนิน งาน ซึ่ง กรม
วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ มีก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบ ัติร าชการผ่ า นระบบ DOC โดยจะแยกเป็ น 2 ส่ว น คือ การรายงานผลการ
ดาเนินงาน และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

การรายงานผลการดาเนินงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการต้องรายงานระดับความสาเร็จตัวชีว้ ดั โครงการ รายละเอียด
ผลการดาเนินงานตามกิจกรรมทีก่ าหนด ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ปั ญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข โดยมีขนั ้ ตอนการรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
1. ลงทะเบี ย นเข้า ใช้ ง านระบบ แล้ ว เลือ กที่ แ ถบเครื่อ งมื อ “รายงานผลการ
ดาเนินงาน”  “รายงานผลการดาเนินงาน”
2. ปรากฏรายชื่อแผนงานโครงการ ทีม่ ตี างรางการดาเนินงานทีท่ า้ ยโครงการ โดย
จะมีสบี อกสถานะ 3 สี คือ
1. สีแดง หมายถึง ยังไม่มกี ารรายงานผลการดาเนินงานในเดือน
นัน้ ๆ
2. สีเขียว หมายถึง ได้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานแล้ว
3. สีเทา หมายถึง อยู่นอกช่วงระยะเวลาการดาเนินงานตามที่
ระบุในแผน

3. ให้กดที่แถบสีในเดือนที่ต้องการรายงานผลการดาเนินงาน และเมื่อเข้าสู่หน้ า
รายงานให้ใส่ขอ้ มูลตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด พร้อมทัง้ แนบไฟล์ (รายละเอียดผล
การดาเนินงานที่มี ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ประกอบในรายงาน) เมื่อเสร็จแล้ว
ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ผูร้ ายงานการใช้จ่ายเงินของโครงการ ต้องรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามสภาพการใช้จ่ายทีเ่ ป็ นจริง โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ลงทะเบี ย นเข้ า ใช้ ง านระบบ แล้ ว เลื อ กที่ แ ถบเครื่ อ งมื อ “เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ”  “รายงานผลการดาเนินงาน”  “เลือกทารายการ” เมื่อ
เลือกทารายการเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอตามรูป

A
B
C
D

E
F

2. ในหน้า “ทารายการ” ให้ท่านใส่ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
A. เลือกเดือนทีจ่ ะเบิกจ่าย
B. เลือกรหัสงบประมาณหรือโครงการทีต่ อ้ งการเบิกจ่าย
C. ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
D. กาหนดเลขทีห่ นังสือทีข่ อเบิก/ยืม
E. ระบุวนั ทีข่ องหนังสือทีข่ อเบิก
F. ระบุจานวนรายการทีข่ อเบิก โดยกดปุ่ม “เพิม่ รายการเบิกจ่าย”
โดยท่านสามารถ ตรวจสอบวงเงินทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน
ทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้หากช่องวงเงินทีส่ ามารถเบิกได้แสดงค่า
0.00 แสดงว่า โครงการนี้ได้มีก ารเบิก จ่ายไปแล้ว หรือยัง ไม่ มี
วงเงินจัดสรรลงมา
3. ในลาดับถัดมาจะเป็ นการกาหนดรายการการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อทา
รายการแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม “บันทึกรายการย่อย” เพื่อเพิ่มรายการย่อย
ต่อไปโดยมีหน้ารายละเอียดดังรูป

ข้อควรระวัง
ผูใ้ ช้งานจะต้องดาเนินการจัดเก็บข้อมูลรายการประเภทรายจ่ายก่อน
ทุกครัง้ หากไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลโปรแกรมจะไม่บนั ทึกข้อมูลประเภทรายจ่าย
ย่อย เมื่อดาเนินการปรับปรุงจะไม่มขี อ้ มูลประเภทรายจ่ายย่อยแสดงออกมา
ทัง้ นี้ 2 ส่วนดังที่กล่าวมาเบื้องต้นจะขึน้ อยู่กบั การกาหนดสิทธิก์ ารใช้
งานตอนสมัค รใช้งานระบบ และผู้ใช้งานสามารถรายงานผลการดาเนิน งาน
ประจ าเดื อ นได้ ต ลอดเวลา โดยในแต่ ล ะเดื อ นต้ อ งมีก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็ นแบบสะสม ซึง่ กองแผนงานและวิชาการจะดึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ต่อไป

รำยงำนผลโครงกำรบูรณำกำรอย่ำงไรดี?
กองแผนงานและวิชาการจะอิงผลตามทีเ่ จ้าภาพหลักรายงาน (แต่ถา้ เจ้าภาพ
ต้องการให้ศนู ย์รายงานผลในระบบ DOC ก็สามารถทาได้ ขึน้ อยู่กบั การ
บริหารจัดการ) ในส่วนของหน่วยงานทีร่ ่วมดาเนินงานต้องมีการรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามทีห่ น่วยงานได้รบั จัดสรร
ทำไมเจ้ำหน้ ำที่รำยงำนผลดำเนิ นงำนและเจ้ำหน้ ำที่กำรเงิน มองไม่เห็น
โครงกำร?
ส่วนใหญ่ เกิดจากตอนจัดทาแผนไม่ได้กาหนดผู้รบั ผิดชอบลงไปหรือใส่ช่อื
ผูร้ บั ผิดชอบผิด ทาให้ตอนเข้าไปรายงานผลไม่เห็นโครงการ สามารถแก้ไข
โดยประสานผูส้ ร้างโครงการนัน้ ๆในระบบ DOC ให้เพิม่ เติมหรือปรับแก้ไขชื่อ
ผู้ร ับผิดชอบให้ถูก ต้อ ง แต่ หากแก้ไ ขแล้ว ก็ย ังไม่เ ห็น โครงการให้ป ระสาน
ผูด้ แู ลระบบ (กองแผนงานและวิชาการ) เพื่อแก้ไขต่อไป
ปัญหำชีวิต...เมื่อรำยงำนผลดำเนิ นงำนหรือรำยงำนกำรเงิ น ที่เคยลง
ข้อมูลไว้หำยไปจำกระบบ?
ในกรณีน้เี กิดจากมีการปรับเปลีย่ นรหัสโครงการ เมื่อพบกรณีอย่างนี้ให้ตดิ ต่อ
ผูด้ แู ลระบบ (กองแผนงานและวิชาการ) เพื่อแก้ไขต่อไป

หลังจากที่ท่านรายงานการดาเนินงานแผนงานโครงการผ่านระบบ DOC เสร็จ
แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงาน รวมถึงดึงข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆได้ ซึง่ ระบบ DOC มีรายงานอยู่หลายรูปแบบ แต่จะขอกล่าวถึงในส่วนของรายงาน
หลัก 3 ส่วน คือ
1. รำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนแผนงำนโครงกำร เป็ นแบบรายงานซึ่ ง แสดง
รายละเอียดผลการดาเนินงานรายเดือนของแผนงานโครงการในแต่ ละหน่ วยงาน
รวมทัง้ สามารถดึงข้อมูลจากระบบในรูปแบบ Excel ได้ โดยมีขนั ้ ตอนการเข้าระบบ
รายงานดังนี้
1. ในหน้าแรกของระบบ DOC ให้เลือกที่แถบเครื่องมือ “สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน”  “ตามแผนงานโครงการ”
2. เลือกหน่วยงานทีต่ ้องการ ซึง่ ระบบจะแสดงผลการดาเนินงานรายโครงการ
และในกรณีทต่ี อ้ งการกรองข้อมูลโครงการเพิม่ เติม ให้เลือกทีร่ ะบบกรองว่า
จะใช้เงื่อนไขการกรองจากอะไร เช่น ชื่อแผนงานโครงการ รหัสงบประมาณ
รหัสผลผลิต รหัสกิจกรรมหลัก เป็ นต้น
3. เมื่อปรากฏข้อมูลรายโครงการ ในเบือ้ งต้นระบบจะแสดง รหัส ชื่อแผนงาน
โครงการ งบประมาณ ผลการเบิก จ่ า ยร้ อ ยละความก้า วหน้ า ผลการ
ดาเนินงาน (บรรยาย) ซึง่ หากต้องการรายเอียดผลการดาเนินงานในเชิงลึก
ให้กดที่ “ดูทงั ้ หมด” ในช่องผลการดาเนินงาน(บรรยาย) หรือเลือกที่แถบ
เครื่อ งมื อ ทางด้ า นขาวของโครงการ (ผลการด าเนิ น งาน(รายเดือ น)
รายละเอียดตัวชีว้ ดั กิจกรรม)

4. ในกรณีทต่ี อ้ งการ ดึงข้อมูลผลการดาเนินงานแผนงานโครงการจากระบบใน
รูปแบบ Excel เลือกที่แ ถบเครื่องมือทางด้านขาวของโครงการในหัวข้อ
“พิมพ์รายงาน”

2. รำยงำนสรุปภำพรวมกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิ บตั ิ กำร เป็ นรายงานทีแ่ สดงผล
การดาเนินงานของหน่ วยงานในรูปแบบตาราง โดยลงรายละเอียดตามคอลัมน์ ซึ่ง
สามารถดึงข้อมูลจากระบบในรูปแบบ Excel ได้ โดยมีขนั ้ ตอนการเข้าระบบรายงาน
ดังนี้
1. ในหน้ า แรกของระบบ DOC ให้เ ลือ กที่แ ถบเครื่อ งมือ “สรุ ป รายงานผลการ
ดาเนินงาน”  “สรุปรายงานผลแผนงานโครงการภาพรวม”
2. เลือกหน่ วยงานที่ต้องการ ซึ่งระบบจะแสดงผลการดาเนินงานของหน่ วยงานที่
เลือก
3. ในกรณีท่ตี ้องการ ดึงข้อมูลผลการดาเนินงานแผนงานโครงการจากระบบใน
รูปแบบ Excel เลือกทีแ่ ถบเครื่องมือ “ส่งออก Excel”

3. รำยงำนสถำนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็ นรายงานตรวจสอบสถานภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่ วยงานต่างๆ จาแนกตามแหล่งเงินงบประมาณที่ได้รบั
(เงินงบประมาณ เงินบารุง งบกลาง งบเบิกแทนกัน) โดยมีการแสดงผลในรูปแบบ
ตารางและกราฟ ซึง่ สามารถลงรายละเอียดได้ถงึ ระดับโครงการ โดยมีขนั ้ ตอนการเข้า
ระบบรายงานดังนี้
1. ในหน้าแรกของระบบ DOC ระบบจะแสดงสถานภาพการใช้จ่ายตามแหล่ง
เงินในรูปแบบตาราง
2. ให้เลือกทีป่ ่ ุม “ส่วนกลาง” หรือ “ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์” ทีป่ รากฏใน
แต่ละแหล่งเงินงบประมาณ เพื่อดูรายงานการใช้จ่ายในระดับหน่วยงาน
3. เมื่อเข้าหน้าสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน จะแสดงข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย งบคงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย
4. ในกรณีท่ตี ้องการแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายของหน่ วยงานในกดที่ป่ ุม
“รายละเอียด” ในแถวรายละเอียดโครงการ ซึ่งจะแสดงข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานรายโครงการ

ทำไมผลกำรเบิ กจ่ำยของหน่ วยงำนถึงไม่ตรงกับรำยงำนของฝ่ ำยคลัง?
ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากคนละแหล่งกัน ข้อมูลของฝ่ ายคลังเป็ น
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ซึง่ ไม่มกี ารเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบ DOC รวมถึง วันตัดยอดข้อมูลของกองแผนงานและวิชาการกับฝ่ าย
คลังก็เป็ นคนละวัน ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องปกติทข่ี อ้ มูลจะมีความคลาดเคลื่อนกัน
บ้าง แต่หากมาดูขอ้ มูลย้อนหลังทีผ่ ่านมาจะพบว่าข้อมูลจากระบบทัง้ สองมี
ความคลาดเคลื่อนกันน้อยลงในทุกปี
ทำไมลงข้อมูลรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนแล้ว เมื่อเปิ ดมำดูข้อมูลอีก
ครังแล้
้ วข้อมูลหำย?
ส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากการทีม่ กี ารปรับแก้ไขข้อมูลแผนงานโครงการ ซึง่ หากพบ
กรณีเช่นนี้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
และวิชาการ) เพื่อแก้ไขปั ญหาปั ญหาต่อไป

