
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ส่วนพัฒนายทุธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

สารบัญ                                                                                                                             ก 

 

สารบัญ 
           หน้าท่ี 

ค าน า   

สารบัญตาราง                                                                                              ข 

สารบัญภาพ                                                                                     ค 
บทท่ี ๑: บทน า                       ๑ 
  ๑.๑ หลักการและเหตผุล                     ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์            ๒ 
  ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั           ๒ 
  ๑.๔ ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการ                  ๒ 
        (e-Project Tracking System)       
  ๑.๕ ช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           ๓ 
บทท่ี ๒ : บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ                    ๔ 
   ๒.๑ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ          ๔ 
   ๒.๒ ขอบเขตการด าเนินงาน           ๔ 
บทท่ี ๓ : วิธีการปฏิบัติงานและสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการติดตามและประเมินผลโครงการ     ๕ 

  ประจ าปีงบประมาณผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  
  (e-Project Tracking system)      
  ๓.๑ วิธีการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการ      ๕ 

ประจ าปงีบประมาณ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  
(e-Project Tracking system) 

  ๓.๒ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน          ๙ 

บทท่ี ๔ : บทสรุป บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ                   ๑๑ 
   ๔.๑ บทสรปุ             ๑๑ 
   ๔.๒ บทวิเคราะห ์           ๑๑ 
   ๔.๓ ข้อเสนอแนะ            ๑๑ 

บรรณานุกรม 



 

สารบัญ                                                                                                                             ข 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
๑ Flow Chart การปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผลโครงการ          ๘ 

(e-Project Tracking System)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

สารบัญ                                                                                                                             ค 

 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หน้า 
๑ ผังงาน (Flowchart) ข้ันตอนการปฏิบัตงิานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ ๗ 

(e-Project Tracking System) แบบภาพรวมอย่างง่าย 

 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำและพัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking System) ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร เพื่อให้ผู้บริหำรมีเครื่องมือ
ในกำรควบคุมและก ำกับกำรด ำเนินงำน ทั้งด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
แผนงำน/โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ และพื้นที่ด ำเนินกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทุกหน่วยงำนสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สะดวก รวดเร็ว โดยกำรรำยงำนทำงระบบอินเตอร์เน็ตผ่ำนช่องทำง website กระทรวงซึ่งถือเป็น 
กำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับงำนติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ส ำคัญของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

เนื่องจำกระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking System) เป็นระบบ 
ที่น ำมำใช้กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส ำนักนโยบำย 
และยุทธศำสตร์เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบโดยตรง ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำภำรกิจใน
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเป็นภำรกิจที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงให้ประสบผลส ำเร็จ 
ที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งจึงได้จัดท ำ “คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
(e-Project Tracking System)” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมปละประเมินผลโครงกำรได้ศึกษำ 
และสำมำรถน ำมำใช้ปฏิบัติงำนได้จริง ซึ่งหำกด ำเนินกำรแล้วผู้ปฏิบัติมีข้อบกพร่องประกำรใด สำมำรถแจ้งให้
ผู้จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนงำนต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนมำกที่สุด 

 
 ส่วนพัฒนำยุทธศำสตร์ 
                                                                     สิงหำคม ๒๕๕๕ 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า “การติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๑ 

 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งเมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
มีหน้าที่ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เนื่องจากในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง
และรุนแรงข้ึนตามล าดับ  ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินงานอย่างไม่เป็นเอกภาพ  ขาดการบูรณาการ ดังนั้น 
ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้
จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึนใหม่  ส่งผลให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  
มีความคาดหวังต่อผลการด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้น 
การก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานเป็นเรื่องส าคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญมาโดยตลอด 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นหน่วยงาน 
ที่จัดตั้ง ข้ึนเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแปลง  
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดสรรและบริหารทรัพยากรของ  
กระทรวงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการประหยัด คุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง  
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  
ทุกปีงบประมาณเพราะ “กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม” เป็นกระบวนกำรส ำคัญท่ีสร้ำงประโยชน์ให้กับผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน  
ในกำรก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงำน และเป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์
ของกำรจัดสรรทรัพยำกรและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณของแผ่นดิน  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้
ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและก ากับการด าเนินงานทั้งด้านผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมงบประมาณ และพื้นที่ด าเนินการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ 
ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกหน่วยงานสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ สามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่าน Web Site 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า “การติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๒ 

 

ของกระทรวง online ๒๔ ช่ัวโมง นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ 
ทั้งนี้ ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถสั่งการหรือบริหารงานผ่านระบบ e-Project Tracking System ได้ทันที
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
เพื่อ ใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานปลัด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโครงการตาม  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือน าไปเป็นตัวอย่าง 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการด้านอื่นๆ ต่อไป 

๑.๓ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
คู่มือในการด าเนินงาน “ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking 

system)” ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เพื่อเป็นเครื่องมือช้ีแนะแนวทาง ข้ันตอนการด าเนินงาน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
แผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีการทบทวนการด าเนินงานตามคู่มือ  
เป็นประจ าเพื่อให้คู่มือดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑.๔ ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน “ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking system)”  
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้จัดท าข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
และน ามาปรับปรุงระบบฯ ให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(๒) เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส . ในการใช้ระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) 

(๓) ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนและรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึง ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(๔) สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
(๕) รายงานผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและวางนโยบายในการปฏิบัติ งาน 

ในปีต่อไป 
(๖) แจ้งเวียนหน่วยงานในสงักัดเพื่อรบัทราบและเตรียมพรอ้มในการด าเนินงานในปีต่อไป 
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๑.๕ ชื่อย่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
๑) สป.ทส.  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๒) สผ.  ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๓) คพ.  กรมควบคุมมลพิษ 
๔) สส.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
๕) อส.  กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๖) ปม.  กรมป่าไม ้
๗) ทธ.  กรมทรัพยากรธรณี 
๘) ทช.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
๙) ทน.  กรมทรัพยากรน้ า 
๑๐) ทบ.  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
๑๑) อสส.  องค์การสวนสัตว์ 
๑๒) อสพ.  องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
๑๓) ออป.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
๑๔) อจน.  องค์การจัดน้ าเสีย 
๑๕) มอท.  บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด 
 

องค์กำรมหำชนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖) สพภ.  ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
๑๗) อบก.  องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
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บทที่ ๒ 
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มี ๒ ประเด็น ดังนี ้

๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒. ขอบเขตการด าเนินงาน 

๒.๑ บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและดูแลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project 
Tracking System) ให้ค าแนะน า/ปรึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในการใช้ระบบ e-Project Tracking รวมถึงการจดั
อบรมการใช้ระบบดังกล่าวให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) เป็นระบบฐานข้อมูลที่
แสดงแผนและผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายปีงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
ระบบ e-Project Tracking สามารถแสดงผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นภาพรวม
กระทรวง หรือเป็นข้อมูลย่อยรายหน่วยงาน กิจกรรม โครงการ ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
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บทที่ ๓ 

วิธีกำรปฏิบัติงำนและสิ่งท่ีต้องค ำนึงถึงในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking system) 

 

ในบทที่ ๓ นี้ ผู้จัดท าจะแสดงใหเ้ห็นถึง “หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติ และสิ่งท่ีควรค ำนึงใน
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
(e-Project Tracking system) โดยจะน าเสนอเนื้อหาเปน็ ๓ ส่วน ดังนี ้  

๑. วิธีการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ 
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) 

๒. สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

๓.๑ วิธีกำรปฏิบัติงำน หรือขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  
 ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking system) 

วิธีการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) มีดังนี้   

ขั้นตอนท่ี ๑  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และประมวลผลข้อมูล
เพื่อพัฒนางานติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ  ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) 

 รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เอกสารความต้องการ
ของผู้รับบริการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน หนังสือราชการ การแจ้งผ่านทาง 
website หรือ e-mail address ของส านักงาน 

 ประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนางานติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปี
งบประมาณ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) 

ขั้นตอนท่ี ๒  เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ติดตามและประเมินผลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
(e-Project Tracking system) ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง และคณะกรรมการฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวง 

 จัดประชุมคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (e-Project Tracking system) เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน 
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 จัดฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e-Project Tracking 
system) 

ขั้นตอนท่ี ๓  น าเข้าข้อมูลแผนการด าเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณทุกรายการตาม พรบ .งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมถึง งบประมาณอื่นๆ ของหน่วยงาน เช่น งบประมาณของกองทุน งบประมาณจังหวัด  
เงินรายได้ เงินรับบริจาค เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี ๔  สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
(e-Project Tracking system) ต้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานของระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (e-Project Tracking system) ประจ าปีงบประมาณ และจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

ขั้นตอนท่ี ๕  น าเสนอ/รายงานผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี และพิจารณา
แนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการน าเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

ขั้นตอนท่ี ๖  แจ้งเวียนผลการด าเนินงานให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทราบและเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินงานในปีต่อไป 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคู่มือส าหรับใช้ในการศึกษา เรียนรู้ และท าความเข้าใจ 
วิธีการปฏิบัติงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) ได้มากยิ่งข้ึน
ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์จึงได้จัดท า “ผังงำน (Flow chart)” ๒ รูปแบบ คือ 
ผังงำน (Flow chart) แบบภำพรวมอย่ำงง่ำย และ ผังงำน (Flow chart) แบบระบุรำยละเอียด เพื่อให้
ผู้สนใจใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ ๑ และตารางที่ ๑ ตามล าดับ 
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ภำพท่ี ๑ : ผังงาน (Flowchart) ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมนิผลโครงการ 
                      (e-Project Tracking System) แบบภาพรวมอยา่งง่าย 

แผนผัง กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 (e-Project Tracking System) 

6. แจ้งเวียนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนในสังกัด ทส.
รับทรำบและเตรียมพร้อมในกำรด ำเนินงำนในปีตอ่ไป 

2. เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจผูบ้ริหำร เจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏบิัติงำนด้ำนกำรตดิตำม
และประเมินผลของหน่วยงำนในสังกดั ทส. 

3. น ำเข้ำข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำแนวทำงในกำรปฏบิตัิงำนในปตี่อไป 

 

5. น ำเสนอ/รำยงำนผู้บริหำรเพื่อทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี และพิจำรณำแนวทำงใน

กำรปฏิบตัิงำนในปีตอ่ไป 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวนผลกำรด ำเนนิงำนที่
ผ่ำนมำเพือ่พัฒนำงำนตดิตำมและประเมนิผลโครงกำร
ประจ ำปงีบประมำณผ่ำนระบบตดิตำมและประเมินผล

โครงกำร ( e-Project Tracking System) 

๑. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน 
ผ่ำนมำเพื่อพัฒนำงำนตดิตำมและประเมินผลโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณผ่ำนระบบตดิตำมและประเมินผล 

โครงกำร (e-Project Tracking System) 

 

๒. เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจผูบ้ริหำร เจ้ำหน้ำที่ผูป้ฏบิัตงิำนดำ้นกำรติดตำม 

และประเมินผลของหน่วยงำนในสังกดั ทส. 

๓. น ำเข้ำข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และรำยงำนผล 

กำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

๔. สรุปผลกำรด ำเนนิงำน และจัดท ำแนวทำงในกำรปฏบิตัิงำนในปตี่อไป 

๕. น ำเสนอ/รำยงำนผูบ้ริหำรเพื่อทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี และพิจำรณำแนวทำงใน

กำรปฏิบตัิงำนในปีตอ่ไป 

๖. แจ้งเวียนผลกำรด ำเนนิงำนให้หนว่ยงำนในสังกดั ทส. 
รับทรำบและเตรียมพร้อมในกำรด ำเนินงำนในปีตอ่ไป 
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ตำรำงท่ี ๑ : Flow Chart การปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) 

ขั้นตอน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เอกสารที่เก่ียวข้อง/ระยะเวลา สนย. ศทส. ผู้บรหิาร ทส. คณะท างาน 
e-Project ทส. 

หน่วยงานใน
สังกัด ทส. 

๑. รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวนผล
กำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ และประมวลผล
ข้อมูลเพื่อพัฒนำงำนตดิตำมและ
ประเมินผลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผล
โครงกำร (e-Project Tracking 
system) 

     
๑. ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำก  
   ระบบ e-Project Tracking 
๒. ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนท่ีใช้ระบบฯ 

(ตุลาคมปีก่อน-มีนาคม) 

- รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เอกสารความ
ต้องการของผู้รับบริการ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอต่างๆ ซ่ึงได้แจ้งให้หน่วยงาน
รับทราบผ่านช่องทางตา่งๆ 

- ประมวลผลข้อมูลเพ่ือพัฒนางาน
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (e-Project 
Tracking system) 

     
 

๒. เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจ
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏบิตัิงำนด้ำนกำร
ตดิตำมและประเมินผลของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

     
- คู่มือกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบ  

 e-Project Tracking System 
(ตุลาคมปีก่อน-กุมภาพันธ์) 

- แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับการ
ด าเนินงานระบบติดตาม 
และประเมินผลโครงการ (e-Project 
Tracking system) ๒ คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการฯ ระดับกระทรวง  
และคณะกรรมการฯ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง 

- จัดประชุมคณะกรรมการก ากับการ
ด าเนินงานระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ (e-Project 
Tracking system) เพ่ือรับทราบ 
แนวทางการด าเนินงาน 

- จัดฝึกอบรมการใช้ระบบติดตาม 
และประเมินผลโครงการ (e-Project 
Tracking system) 
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๓.  น ำ เข้ ำข้อมูลแผนกำรด ำ เนินงำน 
แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณทุกรำยกำรตำม พรบ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รวมถึ ง 
งบประมำณอื่นๆ ของหน่วยงำน เช่น
งบประมำณของกองทุน  งบประมำณ
จังหวัดเงินรำยได้ เงินรับบริจำค เป็นต้น 

     
- ผลกำรด ำเนินงำน e-Project  
  Tracking System  

(มกราคม -กันยายน) 

๔. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจดัท ำ
แนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนในปีตอ่ไป 

     
- หนังสือสรุปผลกำรด ำเนินงำน แนวทำง

ในกำรปฏิบัติงำนปีต่อไป 
(มกราคม -กันยายน) 

๕.น ำเสนอ/รำยงำนผูบ้ริหำรเพื่อรับทรำบ
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และพจิำรณำ
แนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนในปีตอ่ไป 

     
- หนังสือเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ

ผู้บริหำร 
 (มกราคม -กันยายน) 

๖. แจ้งเวียนผลกำรด ำเนนิงำนให้หนว่ยงำน
ในสังกัด ทส. ทรำบและเตรียมควำ 
มพร้อมในกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป 

     
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำน/คณะ 

ท ำงำนฯ 
(สิงหาคม -กันยายน) 

 

หมายเหตุ: สัญลกัษณ ์
 

 

๓.๒ สิ่งท่ีควรค ำนึงถึงในกำรปฏิบัตงิำน 
แนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึง
ได้พัฒนาระบบในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๑ ระบบ คือ “ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking 
system) ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ แต่
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) เป็นระบบที่ส านักงานปลัดกระทรวง
ได้พัฒนาข้ึนเองส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริงหลายประเด็น และส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ผู้รับผิดชอบระบบได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบ และน ามาปรับปรุงเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำร (e-Project Tracking 

No 

Yes 

พิจำรณำ เริ่ม/สิ้นสดุ ด ำเนินกำร 
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system) ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้สรุปสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้

๑. ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลของระบบ  
เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างภายในและ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนมาก ดังนั้น ความสามารถและความยืดหยุ่นของระบบจะต้องรองรับ
แผนงานโครงการของทุกหน่วยงานที่มีจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากระบบถูกพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกปีท าให้โปรแกรมเมอร์ต้องปรับแบบรายงานทุกปี  
ดังนั้น การปฏิบัติงานจริงอาจจะพบปัญหาอุปสรรคในการประมวลผลข้อมูลบ้าง ซึ่งผู้ปฏิบัติ (ผู้น าเข้าข้อมูล) 
ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย หากมีข้อผิดพลาดควรรีบประสานงานผู้รับผิ ดชอบให้เร่งแก้ไข
โดยเร็ว 

๒. ควำมเสถียรของระบบ  
เนื่องจากระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) เป็นระบบ 

ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รายงานผลการด าเนินงาน  
และการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถรายงานแบบ real time ๒๔ ช่ัวโมง ดังนั้น  
ความเสถียรของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึงต้องมอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ศทส.) 
เป็นหน่วยงานดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ปฏิบัติในการรายงานได้ตลอดเวลา 

๓. ควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำน  
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) จะมีความเป็นมิตรกับ

ผู้ใช้งานก็ต่อเมื่อผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบสอบถามและรับฟัง “ควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำน” 
และน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า “การติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)” 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๑๑ 

 

บทที่ ๔ 
บทสรปุ บทวิเครำะห์ และขอ้เสนอแนะ 

 
๔.๑ บทสรุป 
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดท ามาต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการมาโดยตลอด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะผู้บริหารในการติดตามผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการสั่งการ  
การเร่งรัดผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการในสังกัดหน่วยงานของตนเองได้โดยตรง  
แต่บางครั้งข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ไม่เป็นปัจจุบัน
เท่าที่ควรจึงไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  

๔.๒ บทวิเครำะห์ 
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) เพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน แต่การใช้งานระบบ e-Project Tracking ยังมีปัญหาในการ
น าเข้าข้อมูลแผนงานและรายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในข้ันตอนการน าเข้าข้อมูลและการรายงานผลในระบบ e-Project Tracking  
จึงท าให้ข้อมูลในระบบดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน 

๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) เป็นระบบที่สามารถ
ติดตามผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีความรวดเร็ว  สามารถรายงาน 
ได้ตลอดเวลาเมื่อมีผลการด าเนินงานหรือผลการใช้จ่าย แต่ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมี 
บางหน่วยงานที่มีการด าเนินงานหรือด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว แต่ไม่ด าเนินการรายงาน  
ในระบบระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลในระบบ
ดังกล่าวไม่ค่อยจะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร ดังนั้นการจัดท าระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
(e-Project Tracking System) ควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการก ากับและติดตามการรายงานผล  
การด าเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

จัดท ำโดย : ส่วนพัฒนำยุทธศำสตร์ ส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ 
           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
           ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงสำมำเสนใน เขตพญำไท 
           กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
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