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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ เจ้ าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานผลของสานักชลประทานและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอ
ต่อผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขต
ระบบติดตามออนไลน์ ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
2.1 เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่
ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
๒.๒ เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะๆ นาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจาปี
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
๒.๓ เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในระยะต่อไป
๒.๔ เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจาปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. คาจากัดความ
การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ว่า
เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ และค่านิยมในการพิจารณาตัดสินคุณค่า
ความเหมาะสม ความคุ้ ม ค่ า หรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องเหตุ ก ารณ์ โครงการ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก าร
เปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้
เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือ แบ่งสาระสาคัญ
ในการประเมินผลงานเป็น ๔ ส่วน คือ
๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การติดตามแผนกิจกรรมประจา ทุก ๓ เดือน
๓. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๔. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนนาเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เนื่องจากการดาเนินงานต่าง
ๆ ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด

สรุปกระบวนการ การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์
กระบวนการ การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
๑. กรมชลประทานกองแผนงาน บันทึกชื่อเข้าในระบบติดตามออนไลน์
๒. ส่วนแผนงาน สชป.๓ ตรวจสอบ ชื่อรายการ
๓. แจกจ่ายรายการงานตามโครงการเข้าในระบบติดตามออนไลน์
๔. ทาบันทึกแจ้ง โครงการ สามารถอัพเดทข้อมูลในระบบฯ
๕. อัพเดทผลการเบิกจ่ายทุกวันอังคาร ของทุกสัปดาห์
๖. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลติดตามออนไลน์ รอบ ๖ เดือน
๗. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลติดตามออนไลน์ รอบ ๑๒ เดือน
๘. ผลคะแนนระบบติดตามออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ โดยกองแผนงาน

Work Flow กระบวนการการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์
ลาดับ

กระบวนการ

เวลา

กรมชลประทานกองแผนงาน บันทึกชื่อ
เข้าในระบบติดตามออนไลน์
1

๒

๓

๗ วัน

ส่วนแผนงาน สชป.๓
ตรวจสอบ ชื่อ
รายการ

ทาบันทึกแจ้ง โครงการ สามารถอัพเดท
ข้อมูลในระบบฯ

๓ วัน

๑ วัน

อัพเดทผลการเบิกจ่ายทุกวันอังคาร ของ
ทุกสัปดาห์
๔

๕

๖

๑ วัน

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ติดตามออนไลน์ รอบ ๖ เดือน

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลติดตาม
ออนไลน์ รอบ ๑๒ เดือน

๗

๗ วัน

๗ วัน

๑๕ วัน
ผลคะแนนระบบติดตามออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ โดยกองแผนงาน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน:
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.
กรมชลประทานกองแผนงาน
บันทึกชื่อเข้าในระบบติดตาม
ออนไลน์
No

2.

ส่วนแผนงาน สชป.๓
ตรวจสอบ ชื่อรายการ

Yes

3.

4.

ทาบันทึกแจ้ง โครงการ
สามารถอัพเดทข้อมูลในระบบฯ

อัพเดทผลการเบิกจ่ายทุก
วันอังคาร ของทุกสัปดาห์

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
๗ วัน กองแผนงานกรมชลประทาน จะ
ดาเนินการใส่ชื่อรายการงานทุก
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ลงใน
ระบบติดตามออนไลน์

มาตรฐานคุณภาพงาน
ข้อมูลที่บันทึก ชื่อต้องตรงตามเล่ม
พรบ. ในปีงบประมาณ และชื่อที่อยู่
ต้องถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
กองแผนงาน

๓ วัน ฝ่ายติดตามและประเมินผล สชป.๓ แจก ฝ่ายติดตามและประเมินผล ดาเนินการตาม ฝ่ายติดตามและ
แจงรายการงาน ไปให้ตรงตามโครงการ ให้แล้วตามเวลาที่กาหนด พร้อมใส่
ประเมินผล
วงเงินให้ถูกต้องตามประมาณการ
สชป.๓
๑ วัน ฝ่ายติดตามและประเมินผล สชป.๓ ทา
มีการตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล ทุก
บันทึกแจ้งเวียน โครงการในเขต สานักงาน ๑ เดือน
ชลประทานที่ ๓ เพื่อให้โครงการได้อัพเดท
ข้อมูลลงในระบบติดตามออนไลน์

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล
สชป.๓

๑ วัน อัพเดทผลการเบิกจ่าย ลงในระบบ
ติดตามออนไลน์

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล
สชป.๓

ฝ่ายติดตามและประเมินผล จะดึง
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ BIS
เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฯ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

5.
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลติดตาม
ออนไลน์ รอบ ๖ เดือน

6.
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลติดตาม
ออนไลน์ รอบ ๑๒ เดือน

7.
ผลคะแนนระบบติดตามออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ โดยกองแผนงาน

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๗ วัน ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ กองแผนงานจะทาการเก็บข้อมูลใน
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ พิกัด รอบ ๖ เดือน เพื่อไปคิดคะแนน การ
ฯ รอบ ๖ เดือน
บันทึกข้อมูลในระบบฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองแผนงาน
และฝ่ายติดตาม
และประเมินผล
สชป.๓

๗ วัน ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ กองแผนงานจะทาการเก็บข้อมูลใน
กองแผนงาน
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ พิกัด รอบ ๑๒ เดือน เพื่อไปคิดคะแนน การ และฝ่ายติดตาม
ฯ รอบ ๑๒ เดือน
บันทึกข้อมูลในระบบฯ
และประเมินผล
สชป.๓
๑๕
วัน

กองแผนงานจะรวบรวมข้อมูลและแจ้ง กองแผนงานจะ ทาสรุปผลการ
ผลคะแนน ในคารับรองปฏิบัติราชการใน ประเมิน การบันทึกข้อมูล แล้วแจ้งให้
ปีงบประมาณ
ทุกสานัก/กอง ในสิน้ ปีงบประมาณ

กองแผนงาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

1. กองแผนงานกรมชลประทาน จะ
ดาเนินการใส่ชื่อรายการงานทุก
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ลงใน
ระบบติดตามออนไลน์

กองแผนงานจะทาการลงข้อมูลในระบบติดตาม
ออนไลน์ ในช่วงต้นปีงบประมาณ

สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

กองแผนงาน

2. ฝ่ายติดตามและประเมินผล สชป.๓
แจกแจงรายการงาน ไปให้ตรงตาม
โครงการ

ฝ่ายติดตามและประเมินผล สชป.๓ ดาเนินการ
ใส่รายละเอียดงาน ในระบบติดตามออนไลน์

สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล

3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล สชป.๓ ทา
บันทึกแจ้งเวียน โครงการในเขต
สานักงานชลประทานที่ ๓ เพื่อให้
โครงการได้อัพเดทข้อมูลลงในระบบ
ติดตามออนไลน์

แจ้งให้โครงการที่อยู่ในความรับชอบทราบ เพื่อ
สามารถเข้าไปดาเนินการ บันทึกรายละเอียด
ข้อมูลแต่ละรายการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการ

สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

ส่วน/โครงการ ในเขต
สชป.๓

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

4. อัพเดทผลการเบิกจ่าย ลงในระบบ
ติดตามออนไลน์

ฝ่ายติดตามและประเมินผล ดึงข้อมูลจากระบบ
การเงินและบัญชี (BIS) ของกรมชลประทาน
และบันทึกผลการเบิกจ่ายทุกวันอังคารของทุก
สัปดาห์

สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล

5. ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตาม
ออนไลน์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ พิกัดฯ รอบ ๖ เดือน

กองแผนงานจะทางาน สรุปข้อมูลในระบบ
ติดตามออนไลน์แล้วแจ้งให้สานักงาน
ชลประทาน ทราบเพื่อแจ้งให้โครงการในเขตที่
รับผิดชอบ ไปตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน

สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล/โครงการ

6. ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตาม
ออนไลน์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ พิกัดฯ รอบ ๑๒ เดือน

กองแผนงานจะทางาน สรุปข้อมูลในระบบ
ติดตามออนไลน์แล้วแจ้งให้สานักงาน
ชลประทาน ทราบเพื่อแจ้งให้โครงการในเขตที่
รับผิดชอบ ไปตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน

สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล/โครงการ

7. กองแผนงานจะรวบรวมข้อมูลและ
แจ้งผลคะแนน ในคารับรองปฏิบตั ิ
ราชการในปีงบประมาณ

กองแผนงานจะคิดคะแนนของระบบติดตาม
ออนไลน์ ในรอบปีงบประมาณ และแจ้งให้
สานัก/กอง ทราบ เพื่อที่จะไปคิดคะแนนของคา
รับรองปฏิบัตริ าชการ

คารับรองปฏิบตั ิราชการใน
ปีงบประมาณ

กองแผนงาน

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล
ฝ่ายติดตามและประเมินผล จะเข้าไป
ดาเนินการติดตามข้อมูลจากเว็บไซด์
http://bid.rid.go.th/pbms/

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

1. ฝ่ายติดตามและประเมินผล ดาเนินการ
ใส่รายการงานเข้าสูโ้ ครงการในเขตที่ สชป.
๓ รับผิดชอบ

ดาเนินการถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้โครงการ ได้รีบ
บันทึกข้อมูล

ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล

2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตาม
ออนไลน์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ พิกัดฯ รอบ ๖ เดือน

การบันทึกข้อมูลทั้ง ในส่วนที่ตั้ง วัตถุประสงค์ พิกัด การ กองแผนงานจะทางาน สรุปข้อมูลในระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประสานงาน แผนและผล
ติดตามออนไลน์แล้วแจ้งให้สานักงาน
ชลประทาน ทราบเพื่อแจ้งให้โครงการใน
เขตที่รับผิดชอบ ไปตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วน

กองแผนงาน

3. ตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตาม
ออนไลน์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ พิกัดฯ รอบ ๑๒ เดือน

การบันทึกข้อมูลทั้ง ในส่วนที่ตั้ง วัตถุประสงค์ พิกัด การ กองแผนงานจะทางาน สรุปข้อมูลในระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประสานงาน แผนและผล
ติดตามออนไลน์แล้วแจ้งให้สานักงาน
ชลประทาน ทราบเพื่อแจ้งให้โครงการใน
เขตที่รับผิดชอบ ไปตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วน

กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะ
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ระบบติดตามออนไลน์ http://bid.rid.go.th/pbms/
8.2 ระบบการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
http://waterm.rid.go.th/webbudget/report_bis.asp

