กองแผนงาน
ว ันที่ 28 พฤษภาคม 2561
1

กรอบแนวคิด

การจัดทํา
ย ุทธศาสตร์

การนํา
ย ุทธศาสตร์ไป
ปฏิบตั ิ

2

ระบบการวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์ กรมอนาม ัย

3

4

ผ ังแสดงรายละเอียดการปฏิบ ัติงาน

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

1. การวิเคราะห์ปจ
ั จ ัยเชงิ
ยุทธศาสตร์
1.1 แต่งตงคณะจ
ั้
ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ (คณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานจ ัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ฯ)
ึ ษาความต้องการของ
1.2 ศก
ี
ผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
และข้อเสนอแนะจากผูบ
้ ริหาร
่
ี
ผูเ้ ชยวชาญภายใน/ภายนอกกรม
/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานทีผ
่ า
่ น
มา ได้แก่ ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบ ัติการประจําปี ผลการ
ดําเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
5

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

1.3 รวบรวม วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
(SWOC)

ั ัศน์ พ ันธกิจ
2. ทบทวนวิสยท
ว ัฒนธรรมองค์กร
ั ัศน์ พ ันธกิจ
2.1 ทบทวนวิสยท
ว ัฒนธรรมองค์กร
ั ัศน์ฯ ทีท
2.2 เสนอร่างวิสยท
่ บทวน
ต่อคณะกรรมการอํานวยการฯ เพือ
่
ื่ สารและกําหนด
ขอความเห็นชอบสอ
เป็นทิศทางของกรม

3. กําหนดยุทธศาสตร์
3.1 กําหนด/ทบทวน รายละเอียด
่ เสริม
แผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาสง
สุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ
(ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
ต ัวชวี้ ัดเป้าประสงค์/กลยุทธ์/
มาตรการ)
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

3.2 จ ัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การ
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัย
พ ัฒนาสง
สงิ่ แวดล้อมฯ เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการฯ เพือ
่ ขอความเห็นชอบ
3.3 ประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ (ประชาพิจารณ์
ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ)
3.4 ปร ับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์
่ เสริมสุขภาพและ
การพ ัฒนาสง
อนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ
3.5 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การ
่ เสริมสุขภาพและอนาม ัย
พ ัฒนาสง
สงิ่ แวดล้อมฯ ต่ออธิบดีกรมอนาม ัย
ื่ สารแผน
3.6 ประกาศและสอ
่ เสริม
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาสง
สุขภาพและอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมฯ

37
หน่วยงาน
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การจ ัดทํางบประมาณ

Plan

Do

Core Business
การจ ัดทําคําขอ
งบประมาณ
(สําน ัก/กอง/
ศูนย์)

Check

Screen &
Select

Production

Cluster
Committee

คําขอ
งบประมาณ
แต่ละ Cluster

Cluster
Committee

งบประมาณที่
ได้ร ับรายCluster
(Agenda)

(รอง อธ ประธาน)

การจ ัดสรร
งบประมาณ
ภาพรวม

(รอง อธ ประธาน)

งบประมาณที่
ได้ร ับแต่ละ
หน่วยงาน
(Function)

การติดตามประเมินผล

การจ ัดสรรงบประมาณ

(กลุม
่ FIN)

Cluster FIN
เห็นชอบ

ไม่เห็ นชอบ
การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติ
้ า
การ/แผนการใชจ
่ ย
งบประมาณ
ระบบ DOC
(สําน ัก/กอง/ศูนย์)

Act

ไม่เห็นชอบ

อธิบดี
พิจารณา

กระบวนการบริหารการคล ังและงบประมาณ
Screen & Select
คณะกรรมการฯ

(อธ.ประธาน)
(รองอธ. 4 ท่าน /ประธานผูท
้ รงฯ
กรรมการ )
(ผอ.กองแผน เลขา/ผอ.กอง
คล ัง เลขาร่วม)

คําขอ
งบประมาณ
กรมอนาม ัย

Output/
Outcome

Sale & Service

Production
1.
สธ.

2.
เจ้าภาพ
แผนบูร

3.
สงป.

4.
สนช.

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี

คณะกรรมการฯ

(อธ.ประธาน)
(รองอธ. 4 ท่าน /
ประธานผูท
้ รงฯ กรรมการ
(ผอ.กองแผน เลขา/ผอ.
กองคล ัง เลขาร่วม)

ข้อเสนอการ
จ ัดสรร
งบประมาณ
(กลุม
่ FIN)

งบกลาง
กรมอนาม ัย

งบประมาณทีไ่ ด้ร ับ
(สําน ัก/กอง/ศูนย์)

การบริหารงบประมาณ

เห็ นชอบ

ื้ จ ัดจ้าง
การจ ัดหา จ ัดซอ

อธิบดีอนุม ัติแผนปฏิบ ัติ
การและแผนการ
้ า่ ยงบประมาณกรม
ใชจ
อนาม ัย

ตรวจสอบความถูก
ต้องของงบประมาณ
รายหน่วย
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องแผนกรม

การบ ัญช ี การเบิกจ่าย
การตรวจสอบภายใน

(กลุม
่ FIN)

้ า่ ยงบประมาณ
ปร ับแผนการใชจ
ระบบติดตาม
งบประมาณในที่
ประชุมกรม

มาตรการ/
แนวทางการ
เร่งร ัดการ
เบิกจ่าย

วิเคราะห์ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
กลุม
่ FIN

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(สําน ัก/กอง/
ศูนย์)
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

2.1 การทบทวนเป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรมหล ัก (เพือ
่ ใชใ้ นการ
จ ัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
ตามโครงสร้างสําน ัก
งบประมาณ)
ึ ษา รวบรวม วิเคราะห์
2.1.1 ศก
่ นโยบาย
ข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้อง เชน
ร ัฐบาล นโยบายกระทรวง และ
ยุทธศาสตร์กรม ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ....
2.1.2 จ ัดทํา (ร่าง) เป้าหมายการ
ให้บริการกรมอนาม ัย ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรมหล ัก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....
2.1.3 จ ัดประชุมเพือ
่ พิจารณา
(ร่าง) ) เป้าหมายการให้บริการกรม
อนาม ัย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
หล ัก ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหารสูงสุด
กรมอนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง
(สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

2.1.4 ปร ับปรุง (ร่าง) ) เป้าหมาย
การให้บริการกรมอนาม ัย ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรมหล ัก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....
2.1.5 เสนอผลการทบทวน (ร่าง)
เป้าหมายการให้บริการกรมอนาม ัย
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหล ัก
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
ผูบ
้ ริหารกรมอนาม ัยพิจารณา
่ เป้าหมายการให้บริการ
2.1.6 สง
กรมอนาม ัย ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหล ัก ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.... ให้กระทรวงสาธารณสุข และ
ํ น ักงบประมาณ
สา
ื่ สารเป้าหมายการ
2.1.7 สอ
ให้บริการกรมอนาม ัย ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรมหล ัก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....ให้ทก
ุ หน่วยงาน
ั ัดกรมอนาม ัยทราบ
ในสงก

กยผ./
สงป.

37
หน่วยงาน
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหารสูงสุด
กรมอนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง
(สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

2.2 กําหนดโครงการสําค ัญ/
กิจกรรมสําค ัญ/งบประมาณ
ประกอบการจ ัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ....กรมอนาม ัย
2.2.1 ทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม/ งบประมาณรายโครงการ
กรมอนาม ัย ในปี งบประมาณ พ.ศ...
ทีผ
่ า
่ นมา (จาก แผนยุทธศาสตร์ฯ
กรมอนาม ัย//ผลการปฏิบ ัติงานตาม
แผนปฏิบ ัติการประจําปี ทีผ
่ า
่ นมา/
ระบบ DOC/ ระบบ GFMIS)
2.2.2 จ ัดทํา (ร่าง) โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณรายโครงการ
กรมอนาม ัย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ...
2.2.3 ประชุมเพือ
่ พิจารณา
ทบทวน (ร่าง) โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณรายโครงการ กรม
อนาม ัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหารสูงสุด
กรมอนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง
(สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

2.2.4 ปร ับปรุงผลการทบทวน
(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณรายโครงการ กรม
อนาม ัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ...
2.2.5 เสนอ (ร่าง) โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณรายโครงการ
กรมอนาม ัย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ....ให้ผบ
ู ้ ริหารกรมอนาม ัย
พิจารณา
ื่ สารโครงการ/ต ัวชวี้ ัด/
2.2.6 สอ
งบประมาณรายโครงการ กรม
อนาม ัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ...
เพือ
่ เตรียมเสนอของบประมาณ

37
หน่วยงาน

สงป.

3.จ ัดทํารายละเอียดเพือ
่ เสนอ
คําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
ี้ จงแนวทางการจ ัดทํา
3.1 ชแ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ....

ครม./สงป./
เจ้าถาพแผน
บูรณาการ/กยผ.
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหารสูงสุด
กรมอนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง
(สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

3.2 จ ัดทําคูม
่ อ
ื /แนวทางการจ ัดทํา
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....

3.3 37 หน่วยงานจ ัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ...

37
หน่วยงาน
ไม่ถก
ู ต้อง

3.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูก
ต้อง สมบูรณ์

3.5 พิจารณา รายละเอียดวงเงินคํา
ของบประมาณ (ราย Cluster)
พร้อมจ ัดทํา (ร่าง) สรุปวงเงินคําขอ
งบประมาณฯ
3.6 เสนอ (ร่าง) สรุปวงเงินคําขอ
งบประมาณ (ราย Cluster)

ไม่สมบูรณ์
ถูกต้อง
สมบูรณ์

FIN
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ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

3.7 ร่วมประชุมและแจ้งสรุปวงเงิน
คําของบประมาณฯ แต่ละเจ้าภาพ
แผนบูรณาการ
3.8 วิเคราะห์/จ ัดทํา/เสนอ (ร่าง)
สรุปคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ... ภาพกรม

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)
เจ้าภาพ
แผนบูรณา
การ

FIN

่ สรุปคําของบประมาณ
3.9 จ ัดสง
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
ภาพกรม

3.10 บ ันทึกข้อมูล/Sign off
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ... และแผนงาน/
แผนเงิน ในระบบ e-Budgeting
และ EvMIS

กยผ.

กยผ./สงป.

3.11 พิจารณาคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ...

สงป.
15

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

3.12 เสนอ (ร่าง) พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ...
3.13 พิจารณา (ร่าง) พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ...

3.14 แจ้งสรุปวงเงิน ตาม (ร่าง)
พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

สงป.
ไม่
เห็ นชอบ

ครม.
เห็ นชอบ

สงป.

3.15 จ ัดทําและเสนอสรุป
รายละเอียดวงเงินตาม (ร่าง) พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....
3.16 จ ัดทํา (ร่าง) เอกสาร
ี้ จงงบประมาณ
ประกอบการชแ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ...
16

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

3. 17 จ ัดทํา (ร่าง) เอกสาร
ี้ จงงบประมาณ
ประกอบการชแ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณพ.ศ...
่ เอกสารประกอบการ
3.18 สง
้
ี
ชแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ....

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

FIN

กยผ./เจ้าภาพแผน
บูรณาการ/สงป./
สภาฯ

ี้ จง
3.19 จ ัดประชุมเตรียมการชแ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ...
ี้ จงงบประมาณรายจ่าย
3.20 ชแ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ...ต่อสภาฯ

สงป.

3.21 แจ้งวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ...

17

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

3.21 จ ัดทําสรุปงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ....
ภาพรวมและ (ร่าง) ข้อมูลแผนสงป.

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะอํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/
สงป.ฯลฯ)

FIN

3.22 บ ันทึกข้อมูลแผนสงป. ใน
ระบบ BB-EvMIS

่ แผนสงป. เพือ
3.23 จ ัดสง
่ ขอ
อนุม ัติเงินประจํางวด

กยผ./เจ้าภาพแผน
บูรณาการ/สงป.

18

19

การจ ัดทํางบประมาณ

Plan

Do

Core Business
การจ ัดทําคําขอ
งบประมาณ
(สําน ัก/กอง/
ศูนย์)

Check

Screen &
Select

Production

Cluster
Committee

คําขอ
งบประมาณ
แต่ละ Cluster

Cluster
Committee

งบประมาณที่
ได้ร ับรายCluster
(Agenda)

(รอง อธ ประธาน)

การจ ัดสรร
งบประมาณ
ภาพรวม

(รอง อธ ประธาน)

งบประมาณที่
ได้ร ับแต่ละ
หน่วยงาน
(Function)

การติดตามประเมินผล

การจ ัดสรรงบประมาณ

(กลุม
่ FIN)

Cluster FIN
เห็นชอบ

ไม่เห็ นชอบ
การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติ
้ า
การ/แผนการใชจ
่ ย
งบประมาณ
ระบบ DOC
(สําน ัก/กอง/ศูนย์)

Act

ไม่เห็นชอบ

อธิบดี
พิจารณา

กระบวนการบริหารการคล ังและงบประมาณ
Screen & Select
คณะกรรมการฯ

(อธ.ประธาน)
(รองอธ. 4 ท่าน /ประธานผูท
้ รงฯ
กรรมการ )
(ผอ.กองแผน เลขา/ผอ.กอง
คล ัง เลขาร่วม)

คําขอ
งบประมาณ
กรมอนาม ัย

Output/
Outcome

Sale & Service

Production
1.
สธ.

2.
เจ้าภาพ
แผนบูร

3.
สงป.

4.
สนช.

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี

คณะกรรมการฯ

(อธ.ประธาน)
(รองอธ. 4 ท่าน /
ประธานผูท
้ รงฯ กรรมการ
(ผอ.กองแผน เลขา/ผอ.
กองคล ัง เลขาร่วม)

ข้อเสนอการ
จ ัดสรร
งบประมาณ
(กลุม
่ FIN)

งบกลาง
กรมอนาม ัย

งบประมาณทีไ่ ด้ร ับ
(สําน ัก/กอง/ศูนย์)

การบริหารงบประมาณ

เห็ นชอบ

ื้ จ ัดจ้าง
การจ ัดหา จ ัดซอ

อธิบดีอนุม ัติแผนปฏิบ ัติ
การและแผนการ
้ า่ ยงบประมาณกรม
ใชจ
อนาม ัย

ตรวจสอบความถูก
ต้องของงบประมาณ
รายหน่วย
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องแผนกรม

การบ ัญช ี การเบิกจ่าย
การตรวจสอบภายใน

(กลุม
่ FIN)

้ า่ ยงบประมาณ
ปร ับแผนการใชจ
ระบบติดตาม
งบประมาณในที่
ประชุมกรม

มาตรการ/
แนวทางการ
เร่งร ัดการ
เบิกจ่าย

วิเคราะห์ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
กลุม
่ FIN

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(สําน ัก/กอง/
ศูนย์)

20

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

3.1 การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ...
กรมอนาม ัย
3.1.1 ทบทวนเป้าหมายการ
ดําเนินงาน และกําหนดแผนงาน/
ํ ค ัญ
โครงการ/กิจกรรมสา
ปี งบประมาณ พ.ศ... ให้สอดคล้องก ับ
งบประมาณทีไ่ ด้ร ับ
3.1.2 จ ัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบ ัติ
การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ... กรม
อนาม ัย
3.1.3 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบ ัติ
การ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....กรม
อนาม ัย
ื่ สารแผนปฏิบ ัติการ
3.1.4 สอ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ....กรม
อนาม ัย

37
หน่วยงาน

กยผ.
21

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

3.2 การจ ัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.... กรมอนาม ัย
3.2.1 จ ัดทํา (ร่าง) กรอบและ
แนวทางการจ ัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ...
กรมอนาม ัย
3.2.2 แจ้งงบประมาณทีแ
่ ต่ละ
Cluster ได้ร ับ และ Cluster จ ัดทํา
(ร่าง) แผนจ ัดสรรงบประมาณในสว่ น
ทีเ่ กีย
่ วข้องให้หน่วยงาน
3.2.3 วิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณปี ทีผ
่ า
่ นมา รอบ 6 เดือน
แรก
3.2.4 จ ัดทํา (ร่าง) แผนการ
จ ัดสรรงบประมาณ (Function)
ให้ก ับหน่วยงาน

กองคล ัง

FIN

3.2.5 วิเคราะห์ กลนกรอง
่ั
ตรวจสอบ และจ ัดทํา (ร่าง) แผนการ
จ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ.... กรมอนาม ัย
22

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

3.2.6 แจ้งจ ัดสรรและโอน
งบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ
.... รายหน่วยงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

กองคล ัง
โอนงบประมาณ

37
หน่วยงาน

3.3 การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการ ปี
พ.ศ... รายหน่วยงาน
3.3.1 แจ้งเวียนทุกหน่วยงานใน
การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการหน่วยงาน
ตามกรอบแผนงาน/โครงการ/
ํ ค ัญ และแผนการจ ัดสรร
กิจกรรมสา
งบประมาณ ปี พ.ศ....
3.3.2 จ ัดทําแผนปฏิบ ัติการ ปี
พ.ศ... รายหน่วยงาน และบ ันทึก
แผนปฏิบ ัติการ ในระบบ DOC

37
หน่วยงาน

37
หน่วยงาน

3.3.3 วิเคราะห์แผนปฏิบ ัติการ ปี
พ.ศ... รายหน่วยงาน
23

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

3.3.4 เปิ ดระบบ DOC ให้
หน่วยงานทีจ
่ ะแก้ไขแผนปฏิบ ัติการ ปี
พ.ศ... และวิเคราะห์แผนฯ หน่วยงาน
ทีแ
่ ก้ไข

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

หน่วยงาน
ทีแ
่ ก้ไข

3.3.5 เสนออนุม ัติแผนปฏิบ ัติการ
ประจําปี พ.ศ... รายหน่วยงาน
ื่ สารหน่วยงานทราบการ
3.3.6 สอ
อนุม ัติแผนปฏิบ ัติการ ประจําปี พ.ศ
....

37
หน่วยงาน

3.4 การถ่ายทอดต ัวชวี้ ัดและค่า
เป้าหมาย ประจําปี พ.ศ....
ี้ จงกรอบการประเมินผล
3.4.1 ชแ
ตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ
ระด ับประเทศและระด ับกระทรวง

กพร.

3.4.2 จ ัดทํากรอบการประเมินผล
ตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ
ระด ับกรม และกําหนดเจ้าภาพ
ผูร้ ับผิดชอบต ัวชวี้ ัด

กพร.

กพร.
ระด ับประเทศ
ระด ับกระทรวง

24

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

3.4.3 กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลระด ับหน่วยงานโดย
เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด
3.4.4 จ ัดทําคูม
่ อ
ื คําร ับรองฯระด ับ
หน่วยงาน

กพร.

ี้ จงแนวทางการจ ัดทําคํา
3.4.5 ชแ
ร ับรองและเกณฑ์การประเมินผล
ต ัวชวี้ ัดระด ับหน่วยงาน และจ ัดทํา
รายละเอียดต ัวชวี้ ัดของหน่วยงาน

37
หน่วยงาน

3.4.6 เจรจาต ัวชวี้ ัดและเป้าหมาย
ระหว่างหน่วยงาน เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด
รองอธิบดีทก
ี่ า
ํ ก ับดูแล

กพร./37
หน่วยงาน

3.4.7 ลงนามคําร ับรองการปฏิบ ัติ
ราชการระหว่างห ัวหน้าหน่วยงานใน
ั ัดกรมอนาม ัยก ับอธิบดีและรอง
สงก
อธิบดีทก
ี่ า
ํ ก ับดูแลหน่วยงาน

กพร./37
หน่วยงาน

3.4.8 จ ัดทําใบมอบหมายงานระด ับ
บุคคล

37
หน่วยงาน

รองอธิบดี

25

26

27

ขนตอน
ั้

หน่วยงาน
กอง
แผนงาน

คณะจ ัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

คณะ
อํานวยการ
จ ัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

Clusters 1-10

หน่วยงานใน
ั ัดกรม
สงก
อนาม ัย

ผูบ
้ ริหาร
สูงสุดกรม
อนาม ัย

หน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง (สธ./
สภาพ ัฒน์ฯ/สงป.
ฯลฯ)

28
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