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กิตติกรรมประกาศ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน ร่วมขับเคลื่อนดาเนินการสู่การปฏิบัติด้ วยความตั้งมั่น
เพื่ อ ให้ ก รมอนามั ย เกิ ด กระบวนการท างานเชิ ง ระบบและเสริ ม สร้ า งมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ (Standard
Operating Procedure : SOP) ในการปฏิ บั ติ งานด้ า นการบริห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารของกรมอนามั ย ภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาจุดร่วมทั้งเชิงการบริหารและเชิงปฏิบัติ
ในการดาเนิ น งานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หั วหน้ากลุ่มบริห ารยุทธศาสตร์ทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ผู้ถ่ายทอด สื่ อสาร สร้างความเข้าใจต่อผู้ รับผิ ดชอบงานระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน พร้อมทั้ ง
สะท้ อ นข้ อเสนอ ปั ญ หา อุ ป สรรค และร่ ว มแก้ ไขการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพการด าเนิ น งาน
ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) อีกทั้งขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนงาน ของกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามสาหรับความกรุณาสละเวลาตอบข้อซักถาม ให้ ข้ อมูล ข้อเสนอแนะ และแสดง
ความคิด มุมมองความเห็นต่างๆ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

II

บทคัดย่อ
การจั ด ท าแนวทางการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย (งบด าเนิ น งาน) ได้ ด าเนิ น การ
ตามกระบวนการและขั้ น ตอนการศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่ อ พั ฒ นาและเสริมสร้าง
มาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห าร
แผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ เป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐาน
เดียวกันในกรมอนามัย โดยศึกษาสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพปัญหาและอุปสรรค นโยบาย ระเบียบ
คาสั่ง กฎหมาย รวมถึงแนวคิดทฤษฎีด้านมาตรฐานเชิงคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติและข้อคิดเห็น
จากผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้ปฏิบัติด้านแผนและงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานในสั งกั ด กรมอนามั ย รวมถึ ง ร่ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ป ระสบการณ์ จ าก
ผู้ ทรงคุณ วุฒิ และผู้ เชี่ย วชาญในระดับ กรมภายใต้กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าการบริห ารแผนปฏิ บั ติการ
มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ไม่ชัดเจน เกิดความสับสนและหลากหลายในการปฏิบัติงาน จึงร่วมพัฒนาข้อเสนอ
และจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ดาเนินงาน) เสนอขออนุมัติและสื่ อสาร
ความเข้ าใจและการปฏิ บั ติ ช่ ว งต้ น การน าไปใช้ ยั งมี ก ารปฏิ บั ติ ไม่ ต รงตามขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน จึ งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้อ้างอิงในการ
ด าเนิ น งานเป็ น ระบบขั้ น ตอนและมี ม าตรฐานเดี ย วกั น ในกรมอนามั ย สอดคล้ อ งตามผลการประเมิ น ใน
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ เกิดการเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพและมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญและที่มำ
กรมอนามัย มีกระบวนงานและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ สอดคล้อง
ตามวิธีการงบประมาณและแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปี ซึ่งได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานพร้อมทั้ง
ทบทวนกระบวนงานและขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
กระบวนงานจัดทางบประมาณ โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์/มาตรการ และ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ ให้สอดรับ กับนโยบายในการจัดทาคาของบประมาณประจาปี เพื่อส่งให้
สานักงบประมาณจัดทาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี กระบวนงานต่อมาคือ การบริหาร
งบประมาณ เป็นการนางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับการอนุมัติไปใช้จ่าย โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงาน ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และกระบวนงานสุดท้ายคือ กระบวนงานติดตาม และ
ประเมินผล เป็นการกากับ ติดตาม การดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ภายใต้เป้าหมายการดาเนินงานของกรมอนามัย และรายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จึงเป็นการดาเนินงานสาคัญเมื่อแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณของหน่ วยงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลั งจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริห ารกรมอนามัย
(ผู้ มีอานาจหน้ าที่ตามกฎหมายการบริห ารราชการแผ่ นดิน) ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีตการบริห าร
แผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ยังขาดขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ เกิดความสับสนและหลากหลายในการปฏิบัติงานตามความต้องการของ
หน่วยงานและผู้ปฏิบั ติ งาน หรือการสั่งการของผู้บริหารที่มีการมอบหมายเป็นการเฉพาะครั้ง จึงทาให้ การ
ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ น ระบบขั้ น ตอนและไม่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วในกรมอนามั ย ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารกรมอนามั ย ได้ ให้
ความสาคัญกับการสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติงาน
ของกรมอนามัย โดยมอบหมายให้กองแผนงานพัฒนาและกาหนดขั้นตอนแนวทางนโยบายด้านงบประมาณ
และการเงินการคลัง เพื่อให้หน่วยงานใช้อ้างอิงการปฏิบัติเป็นแนวทางการดาเนินงานของกรมอนามัย จึงได้
ศึกษาและจั ดท าแนวทางการบริ ห ารแผนปฏิบั ติ การกรมอนามั ย (งบดาเนิน งาน) เพื่ อเป็ น กรอบแนวทาง
ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
อ้างอิงในการดาเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
กรมอนามัย
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1) เพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP)
ในการปฏิ บั ติ งานด้ านการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารของกรมอนามั ย และเป็ น กรอบแนวทางปฏิ บั ติ งานให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อศึกษาผลการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ปี พ.ศ. 2562 และความพึงพอใจ
ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
3) เพื่ อ จั ด คู่ มื อ ท าแนวทางการการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย (งบด าเนิ น งาน) ภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ให้เป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันในกรมอนามัย

3. ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาและสั งเคราะห์ สภาพปั ญ หาการดาเนินงานการบริห ารแผนปฏิบัติการกรมอนามัยที่ผ่านมา
ข้อ มู ล รู ป แบบขั้น ตอน ข้ อ ก าหนด หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ ค าสั่ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง โดยจั ด ท าเป็ น คู่มื อ
แนวทางการบริห ารแผนปฏิบั ติการกรมอนามั ย (งบดาเนินงาน) เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนงานการบริ ห ารงบประมาณ ในการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณของหน่ ว ยงาน
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย ในการปฏิบัติให้เป็ นระบบ
ขั้ น ตอน มาตรฐานเดี ย วในกรมอนามั ย พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาผลการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย
(งบดาเนินงาน) พ.ศ. 2562 และความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย
การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษา เพื่อทาข้อเสนอการพัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม
และสอดคล้องภายใต้บริบทที่ควรจะเป็นของกรมอนามัย โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษานี้ มีขอบเขตเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม และสถานการณ์การปฏิบัติในการบริหาร
แผนปฏิบัติการของกรมอนามัย จากอดีตถึงปัจจุบัน องค์ประกอบ กลไก รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งสภาพ
ปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับ การบริหารจัดการงบประมาณและแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย
รวมถึงนโยบาย ระเบี ย น ค าสั่ ง กฎหมาย ตลอดจนศึก ษาเกี่ย วกั บรูป แบบหรือระบบ แนวคิดทฤษฎี ด้าน
มาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) และรวบรวมข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ แ ละ
ข้อคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้ปฏิบัติด้านแผนและงบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รวมถึง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลประสบการณ์ แนวทางการ
บริหารจัดการของหน่วยงานอื่น ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในระดับกรม ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ออกแบบระบบที่เหมาะสมสาหรับกรมอนามัย รวมถึงการติดตามการใช้งาน
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ผลการดาเนินงาน ความเข้าใจ และความพึง
พอใจ จากการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ในการปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้ องกั บบริ บทสถานการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ การศึ กษามี ขอบเขต
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จาเพาะประเด็น การปฏิบั ติงานภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย ในการบริห าร
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารกรมอนามัย (ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน)
2) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562

4. กรอบแนวควำมคิดและวิธีกำรดำเนินงำน
การจัดทาแนวทางการบริห ารแผนปฏิบัติการกรมอนามั ย (งบดาเนินงาน) ได้ศึกษา ประมวล และ
สังเคราะห์ข้อมูล ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สภาพปัญหาการดาเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัยที่ผ่ านมา โดยเฉพาะนโยบาย ระเบียบ คาสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ส ามารถพัฒ นาและ
เสริ ม สร้ า งมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในปรั บ บริ บ ทการบริ ห าร
แผนปฏิบัติการให้เป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันในกรมอนามัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่ 1 ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ประมวล ทบทวน และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการดาเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัยที่ผ่านมา และบริบทการบริหารแผนปฏิบัติการต่างๆ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบขั้นตอน ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องตามการดาเนินงานในเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการ
ความถูกต้อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
1.3 วิ เคราะห์ เชื่ อ มโยงเป้ า หมายการพั ฒ นามาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน (Standard
Operating Procedure : SOP) ในการเทียบเคียง
1.4 พัฒ นากรอบแนวคิดการจัดทาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
เพื่อให้สามารถเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความหลากหลายในการปฏิบัติ
2) ระยะที่ 2 พัฒนำแบบมีส่วนร่วม
2.1 ระดมความคิดเห็น (focus group) ประสบการณ์ ดาเนินงานในทางปฏิบัติกับผู้ เกี่ยวข้อง โดย
เลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง เป็น ตัวแทนจากหั วหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ
ภายใต้กลุ่ มบริหารยุทธศาสตร์ และบุ คลากรเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ปรับกรอบแนวคิดการจัดทาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนินงาน) ให้สอดคล้องตามบริบทการดาเนินงานที่สามารถปรับและเสริมสร้างการพัฒนาต่อยอดสู่การ
ปฏิบัติที่เกิดได้จริงอย่างเหมาะสม โดยยังคงให้เกิดการพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure : SOP)
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2.2 ยกร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนรู้ในการปรับปรุงให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
3) ระยะที่ 3 กำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ
3.1 เสนอขออนุมัติความเห็น ชอบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
ต่อผู้บริหารกรมอนามัย
3.2 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้ และความเข้าใจสู่การนาไปปฏิบัติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
4) ระยะที่ 4 ประเมินผล
4.1 ติดตามและประเมินกระบวนงานการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
4.2 ประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
4.3 สรุป ผลการดาเนิ น งาน และทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริห ารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนินงาน) ให้สอดคล้องตามบริบทการดาเนินงาน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ข้อกาหนด หลักเกณฑ์
ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องต่อการดาเนินงานในเชิงปฏิบัติ
ระยะที่ 1 ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น
 ข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ คาสั่ง กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน
 สถำนกำรณ์แวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำร
- โครงสร้างการจัดการแผนปฏิบัติการ
- สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ระยะที่ 2 พัฒนำแบบมีส่วนร่วม
- ระดมความคิดเห็น (focus group)
- ยกร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)

ระยะที่ 3 กำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ
- ขออนุมัติความเห็นชอบ
- สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้
ความเข้าใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ระยะที่ 4 ประเมินผล
- ติดตามและประเมินกระบวนงาน
- ประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ
และการปฏิบัติ
- สรุปผล และทบทวนปรับปรุง

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)

ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดและวิธีการดาเนินงาน
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มี ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างมาตรฐานเชิ งคุณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP)
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของกรมอนามัยทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
2) มีก ารบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ การกรมอนามั ย อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล ผู้ บ ริห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) โดยใช้อ้างอิงในการดาเนินงานและลดการเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

6. นิยำมศัพท์สำคัญที่ใช้ในกำรศึกษำ
กำรบริหำรแผนปฏิบัติกำร หมายถึง การบริการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่าย โดยจัดทาเป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ตามนโยบาย กรอบการดาเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย
พร้อมทั้งกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบดำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดในหมวดงบดาเนินงานที่ ให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค โดยจัดทาเป็นโครงการในการ
บริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. ขอบเขตกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ
การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนสาคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ และนโยบายส าคัญ ของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ การขาดความเข้าใจและความไม่ชัดเจนในการ
บริหารแผนปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงสาคัญขององค์กร ในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของกรมอนามัย ดั งนั้ น การจัด ทาแผนปฏิบั ติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ระดั บ
หน่วยงาน จึงมีความจาเป็นภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์กร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หรือ
เชื่อมโยงได้ว่าการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่ส่งผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมายในทิ ศทางเดีย วกัน ทั้ งนี้ กระบวนการจัดท าแนวทางการบริห ารแผนปฏิ บัติการกรมอนามั ย
(งบดาเนินงาน) ได้ค้นคว้าและศึกษาทฤษฎี แนวทางการดาเนินงาน เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลา ที่ต้องทาให้สาเร็จ
เมื่อมีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดทาแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอน
ที่ ส าคั ญอย่ างยิ่ งในการวางแผน เพื่ อให้ มี ความเข้ าใจและถ่ ายทอดเพื่ อน าไปปฏิ บั ติ ทั่ วทั้ งส่ วนราชการอย่ างมี
ประสิ ทธิผล (เกณฑ์ คุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 โดยส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ราชการ)
ระบบงาน (Work System) หมายถึง วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการทางานของบุคลากรในส่วนราชการ
ทั้งที่เป็ น ทางการและไม่เป็ น ทางการ เพื่ อให้ การปฏิบั ติงานบรรลุ พัน ธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์
(เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือ
บริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่ วนราชการ (รศ.รัชต์วรรณ กาญจน
ปัญญาคม ,ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
การออกแบบกระบวนการ (Process Design) หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ
และแนวทางในการดาเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อกาหนดของการ
ออกแบบและวัตถุประสงค์ของกระบวนการ (รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ,ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ
(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6
การจัดการกระบวนการ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
มาตรฐาน คือ สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป หรือสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่า
เป็ น เกณฑ์ ที่น่ าพอใจหรืออยู่ในระดับ ที่ผู้ ป ฏิบัติงานส่ ว นใหญ่ ทาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ าน อาทิด้านปริม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ ปฏิ บั ติงาน
หน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงาน
ประเภทนั้น ๆ ด้วย (คากาจัดความ ในคู่มือการจัดทามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ โดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง คู่มือที่เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางาน
ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ มักจัดทา
ขึ้นสาหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
(เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการ
เรียนรู้ (Self-Learning Tool kits) การพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning
Tool kits) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
คูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedure : SOP) หมายถึง เอกสารที่จัดทาขึ้น
เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานในการปฏิ บั ติ งานอาจประกอบดวยระเบี ย บวิธีป ฏิ บั ติ (Procedure Manual : PM)
วิ ธี ป ฏิ บั ติ งา น (Work Instruction : WI) แ ล ะ เอ ก ส าร ส นั บ ส นุ น (Supporting Document : SD)
(คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
เอกสาร คือ สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการทางาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น ทั้งนี้การ
จัดทาเอกสาร คือ การกาหนดแนวทาง ขั้นตอน หรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หรือเป็น แนวทางในการปฏิบั ติงาน (เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริห ารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒ นา
นวัต กรรมการเรี ย นรู้ ชุ ดเครื่ องมือ การเรี ย นรู้ (Self-Learning Tool kits) การพั ฒ นานวัต กรรมการเรีย นรู้
ชุ ด เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้ (Self-Learning Tool kits) การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual) โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
นโยบาย หมายถึง แนวทางหรื อกรอบที่ ก าหนดขึ้น เพื่ อ ใช้ ในการดาเนิ น งานหรือปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามต้องการ (คาสั่งกรมอนามัย ที่ 1163/2561 เรื่อง มอบอานาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอบ ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
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การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดย
สานักงบประมาณ)
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
งบเงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง หรื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
การดาเนิ น งานของรัฐ วิสาหกิจ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนสถาบั น
พระมหากษัตริย์ และการศาสนา ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้
ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ทั้งนี้ งบอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่
กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และ 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายการและตามรายละเอี ย ดที่ ส านั ก งบประมาณก าหนด (หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งรวมถึงรายจ่าย
ดังนี้ 1. เงินราชการลับ 2. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 3. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมิน ผล หรือพัฒ นาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณ ฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5. รายจ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้ 6. ค่าใช้จ่ายสาหรับ
กองทุน หรือเงิน ทุน หมุ น เวีย น ที่ ตั้งขึ้น ภายในหน่ วยรับงบประมาณ และ 7. รายการที่ ส านั กงบประมาณ
กาหนดให้ใช้ในงบรายจ่ายนี้ เป็นกรณีไป (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตาม
วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย (พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561)
งบประมาณรายจ่ า ยข้ า มปี หมายความว่ า งบประมาณรายจ่ า ยที่ มี ร ะยะเวลาการใช้ ไ ด้ เกิ น
ปี ง บประมาณตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ย
(พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 135 ตอนที่ 92 ก 11
พฤศจิกายน 2561)
ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561)
เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มี
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กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561)
แผนงาน หมายความว่า แผนงานที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่กาหนดขึ้น
ใหม่ ในระหว่ างปี งบประมาณ (ระเบี ย บว่าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ
(ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับ
หน่วยรับงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายความว่า การโอนจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น (ระเบียบว่าด้วยการบริห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
เงินจัดสรร หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันใน
ระยะเวลาหนึ่ง (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
โดยสานักงบประมาณ)
การโอนเงินจัดสรร หมายความว่า การโอนจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่สานักงบประมาณอนุมัติ
เงินจัดสรรจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็นเงินจัดสรรของแผนงาน หรือ
ผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจานวนของเงินจัดสรร
ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสานักงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสานักงบประมาณ)
ทั้งนี้ภายใต้แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ได้กาหนดคานิยามสาคัญ
ที่ใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ดังนี้
การบริหารแผนปฏิบัติการ หมายถึง การบริการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่าย โดยจัดทาเป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ตามนโยบาย กรอบการดาเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย
พร้อมทั้งกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
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งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดในหมวดงบดาเนินงานที่ ให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค โดยจัดทาเป็นโครงการในการ
บริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง โครงการที่กาหนดในแผนการดาเนินงานและแผนการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น งานและจั ด สรรงบประมาณจากกรมอนามั ย
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
โครงการนอกแผนปฏิบัติ การประจาปี หมายถึง โครงการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
จากกรมอนามัยระหว่างปีงบประมาณ หลังจากการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
การปรับแผนปฏิบัติการ หมายถึง การยกเลิกโครงการหรือการปรับสาระสาคัญของโครงการ ได้แก่
ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเสร็จ/กิจกรรม/การเพิ่ม -ลดงบประมาณภาพรวมของ
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากกรมฯ โดยการปรับแผนปฏิบัติ การ
ต้องไม่ข้ามแผนการจัดสรรงบประมาณ/ไม่ข้ามหมวดงบรายจ่าย/ไม่ข้ามหน่วยงาน ทั้งนี้การปรับส่วนอื่นๆ
ในโครงการที่ไม่ถือว่าเป็นการปรับแผนปฏิบัติการ เช่น การปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรมภายใต้โครงการเดียวกันโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณภาพรวมและไม่เพิ่มกิจกรรมใหม่ของโครงการ
การปรับแผนโอนเงินงบประมาณ หมายถึง การปรับแผนปฏิบัติการเพื่อโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ข้ามแผนการจัดสรรงบประมาณ/ข้ามหมวดงบรายจ่าย/ข้ามหน่วยงาน
การคืน งบประมาณ หมายถึง การปรับแผนปฏิบัติการเพื่อโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน คืนส่วนกลางกรมอนามัย
โครงการเงินนอกงบประมาณ หมายถึง โครงการดาเนินงานของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจากแหล่ง
ทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากกรมอนามัย เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนสนับสนุนตาม
ภารกิจ/บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน กรมอนามัย (ทั้งนี้ในกรณีที่แหล่งทุนไม่ได้กาหนดแนวทางการบริหาร
โครงการและงบประมาณ ให้ใช้แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยโดยอนุโลม)
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย
หน่ วยงานส่วนภูมิภ าค หมายถึง หน่วยงานของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่ในส่ วนภูมิภ าค ประกอบด้วย
ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ,
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอนามัย
ในส่วนกลาง โดยมีฐานะเป็นสานัก กอง และฐานะเทียบเท่ากอง
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2. กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ให้เกิดประสิทธิภาพและยัง
ประโยชน์ คุณ ค่า ความถู กต้อ ง สอดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ นโยบาย ระเบีย บ คาสั่ ง กฎหมาย และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน
ที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561 ได้กาหนดการบริหารงบประมาณ อาทิเช่น
มาตรา 33 เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทา
แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ยเสนอต่ อ
ผู้อานวยการตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา 35 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนาไปใช้สาหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(1) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนาไปใช้ได้
(2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการ
จัดตั้งส่ วนราชการขึ้น ใหม่ห รือไม่ก็ตาม ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้า
ด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
(3) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(4) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (3) และ (4) ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อการดาเนิ น การตามแผนงานบู รณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ผู้อานวยการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กาหนดไว้ในแผนงานหรือรายการ
ใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือนาไปใช้ใน
แผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ แต่ผู้อานวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็น
ผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อานวยการมีอานาจ
จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ
ได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่มีความจาเป็ นผู้ อานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่าย
งบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้
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มาตรา 39 ให้หั ว หน้ าหน่ วยรับงบประมาณมีห น้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้
เป็ นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประกาศราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม 120 ตอนที่ 100 ก 9 ตุล าคม 2546 มาตรา 9 การบริห ารราชการเพื่อให้
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ดั งต่ อ ไปนี้ (1) ก่ อ นจะด าเนิ น การตามภารกิ จ ใด
ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบั ติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชีวัดความสาเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้อง
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
กาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ข้ อ 8 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณจะต้ อ งจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อใช้ในการกากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยแผนดั งกล่ าวจะต้ อ งแสดงถึ งความเชื่ อ มโยงเป้ าหมายการปฏิ บั ติ ราชการของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ
ข้อ 16 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแลหรือ
ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
(2) การปรั บ แผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณบู รณาการ ให้ ห น่ ว ยรับ
งบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ
ในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

13
การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ต้องมี
การโอนงบประมาณรายจ่ าย โอนเงิน จั ด สรร และหรือเปลี่ ย นแปลงเงิน จัด สรรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อสานักงบประมาณพร้อมกับการ
ส่งแผนให้สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่มี
ผลทาให้ เป้ าหมายหรือตัว ชี้วัดของแผนงาน ผลผลิ ต หรือโครงการเปลี่ ยนแปลงไป ไม่เป็นเหตุในการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ ย นแปลงเงิน จั ด สรร ต้ องเป็ น ไปเพื่ อให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และ
ประหยัด และคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดาเนินการด้วย
ข้อ 23 งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ใช้สาหรับดาเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบาย
(2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่
กาหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ
(3) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน ให้ใช้สาหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอานาจ
ของหน่วยรับงบประมาณ
(4) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้สาหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
(5) งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน ให้นาไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียนตามวงเงิ นที่
กาหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร
(6) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภ าครัฐ ให้ ใช้สาหรับการชาระต้นเงินกู้
ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือแผนการบริหารหนี้ของ
หน่วยรับงบประมาณ
(7) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
ให้เบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนสารองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จั ด สรรหรื อ เปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรร ให้ ด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง าน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
หรือความเหมาะสมได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย
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ข้ อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ า ย หรื อ การโอนเงิน จั ด สรรจากแผนงานหนึ่ ง ไปจ่ า ย
ในแผนงานอื่น ให้กระทาได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือ
ระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายจากคลังให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กาหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่ นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สาหรับงบประมาณรายจ่าย
ของหน่ ว ยรั บ งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบู รณาการให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์ ว่าด้ ว ยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สานักงบประมาณกาหนด
ข้อ 29 กรณี ที่ ห ลั กเกณฑ์ ว่าด้ว ยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน จัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สานักงบประมาณกาหนดตามข้อ 28 กาหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณสามารถ
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
เมื่อหน่ ว ยรั บ งบประมาณดาเนิ น การโอนเงินจัด สรร และหรือการเปลี่ ยนแปลงเงิน จัดสรรรายการใดแล้ ว
ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความ
จาเป็ นที่ได้โอนเงิน จัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย และสานักงบประมาณจะเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 34 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ ผู้ อ านวยการส านั ก
งบประมาณกาหนด โดยให้จัดทารายงาน ดังนี้
(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสานักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่สิ้นไตรมาส
(2) รายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่ายที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งสานักงบประมาณภายในสี่สิบห้าวั นนับแต่วันที่
สิ้นปีงบประมาณ
(3) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณ
รายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
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ข้อ 35 เพื่ อประโยชน์ ในการประเมินผลสั มฤทธิ์ของแผนงานบู รณาการ ให้ ห น่ ว ยงานรับ
งบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน
บู รณาการ ตามเป้ าหมายหรื อตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ หรือตามที่ ได้ตกลงกับส านั กงบประมาณ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงบประมาณกาหนด จัดส่งให้สานักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นไตรมาส
ข้อ 36 ส านั กงบประมาณจะใช้ผ ลการปฏิ บัติ งานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประกอบการพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย

 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้ในแต่ล ะรายการตามกฎหมายว่าด้ว ยงบประมาณ
รายจ่าย สานักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นงบรายจ่ายใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ ายแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็นงบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
(2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นงบบุคลากร งบดาเนินงาน และ
งบเงินอุดหนุน
(3) งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
(4) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน
คงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย จัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่น
ข้อ 5 การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอน
เงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) งบบุ คลากร ให้ ใช้จ่ ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ส านักงบประมาณกาหนดว่าเป็ นรายจ่ายใน
งบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน
(2) งบดาเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้
ถัว จ่ ายกัน ได้ในงบรายจ่ายเดีย วกัน เว้น แต่รายจ่ายลั กษณะค่าสาธารณู ปโภคให้ นาไปถัว จ่ายเป็นรายจ่าย
ในลักษณะอื่นเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
(3) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้
(4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่กาหนด
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จานวนเงินและรายละเอียดอื่นใด
ที่กาหนด และให้นาความใน (1) (2) และ (3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(5) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ตาม
รายการและจานวนเงินที่กาหนด และให้นาความใน (1) (2) และ (3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กาหนดในข้อ 3 ให้กระทาได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ข้อ 6 งบประมาณรายจ่ ายตามเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่ได้
ปรับปรุงตามผลการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว กรณีที่ระบุวงเงินนอกงบประมาณไว้สาหรับผลผลิตหรือโครงการใด
เมื่อสานั กงบประมาณอนุ มัติเงิน จัดสรรแล้ว ให้ ห น่วยรับงบประมาณพิจารณานาเงินนอกงบประมาณตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสมทบกับเงินจัดสรรที่ได้รับเพื่อดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ผลผลิตหรือโครงการดังกล่าว
กรณีเป็นรายการในงบลงทุน และเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายระบุ
จานวนเงินนอกงบประมาณสาหรับรายการใด ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานาเงินนอกงบประมาณตาม
อานาจหน้าที่เพื่อสมทบกับเงินจัดสรรตามจานวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุสาหรับรายการนั้น แต่หากจะใช้
เงิ น นอกงบประมาณสมทบเกิ น กว่ า จ านวนเงิ น ตามเอกสารงบประมาณให้ ข อท าความตกลงกั บ ส านั ก
งบประมาณก่อน
ข้ อ 7 นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดตามข้ อ 6 กรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณจะใช้ เงิ น นอก
งบประมาณสมทบกับเงินจัดสรร ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน ยกเว้นกรณีนาไปสมทบกั บเงิน
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินกู้ หรือดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายตามคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาล
(2) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ
(3) ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบดาเนินงาน
การอนุญาตให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณสมทบงบบุคลกรตาม (3) กรณี
เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่ถือว่าการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบนั้นเป็นข้อผูกพันว่าสานัก
งบประมาณได้ให้ความเห็นชอบหรือความยินยอมที่จัดสรรงบประมาณสาหรับอัตราตั้งใหม่ให้ต่อไป
ข้อ 8 กรณี มีความจ าเป็ น เพื่ อจัดทาผลผลิ ตหรือโครงการให้ บ รรลุ เป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนเงิน จั ดสรร หรือเปลี่ ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(2) ต้องไม่น าไปกาหนดเป็ นอัตราบุ คลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณ ฑ์ ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่ วยตั้งแต่สิ บ ล้านบาทขึ้น ไป หรือเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
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ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ และต้ อ งไม่ เป็ น การก่ อ ห นี้ ผู ก พั น ข้ า ม
ปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
ข้อ 9 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณได้ รับ อนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณส าหรับ รายการค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ มิ ใช่ ร ายการก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า มปี งบประมาณ หากผลการจั ด ชื้ อ จั ด จ้ า งสู งกว่ า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอื่น ภายใต้แผนงาน
เดียวกันหรือนาเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการค่าครุภั ณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลาย
หน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ
ข้อ 10 การอนุมัติเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง สานักงบประมาณจะอนุมัติเงิน
จัดสรรเป็นงบรายจ่ายใดๆ ตามที่กาหนดในข้อ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายแต่ละกรณี
ทั้งนี้ ให้นาความตามข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้กับการใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางด้วย ยกเว้นการโอนเงินจัดสรรและการ
เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงจัดสรรนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
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ลดขั้นตอน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แนวทาง และภารกิจของกรมอนามัย โดยมอบหมายการดาเนินงาน
และการกากับดูและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรมอนามัย ให้แก่รองอธิบดีกรมอนามัย ทั้งนี้ได้กาหนดเงื่อนไข
หลั ก เกณฑ์ เฉพาะประกอบค าสั่ งฯ ดั งกล่ า ว บางส่ ว นไว้ ดั ง นี้ ข้ อ 3 เรื่ อ งทางนโยบายของกรมอนามั ย
ที่ไม่มอบอานาจให้ รองอธิบ ดีกรมอนามัย ดังนี้ ข้อ 3.3 การเสนอนโยบายที่ส าคัญ ประกอบด้วย ข้อ 3.3.1
นโยบายด้านงบประมาณและการเงินการคลัง การนาเสนออธิบดีต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน
และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานกาหนด ข้อ 3.3.4 นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรมอนามัย ต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานก่อน และให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานกาหนด (รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ
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0905.02/ว 336 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรี) และ
ในย่อหน้าสุดท้ายเอกสารประกอบของคาสั่งฯ ระบุว่า ในกรณีที่ยังไม่มีขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
แน่ น นอน ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ ต รวจสอบก่ อ นน าเสนออธิบ ดี ก รมอนามั ย และให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบตามข้อ 3.3.1 – 3.3.3 จัดทาขั้นตอนแนวทางให้ชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติในกรมอนามัย

 คาสั่งกรมอนามัยที่ 1164/2561 เรื่อง มอบอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและบริห ารพัสดุ ลงวัน ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มอบอานาจให้รองอธิบดี และผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการสถาบัน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากับผู้อานวยการ
กอง มีอานาจในการดาเนินการและอนุมัติการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุก
ขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยว่าด้ว ยการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และที่
เกี่ยวข้อง โดยรองอธิบดีมีอานาจในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาท) ผู้อานวยการหรือ
เทียบเท่า มีอานาจในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) และยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น

 ค าสั่ ง กรมอนามั ย ที่ 1165/2561 เรื่ อง มอบอ านาจให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน ลงวั น ที่ 28
ธันวาคม 2561 โดยมอบอานาจให้ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ หรือที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นในระดับกอง และหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่กรมอนามัยกาหนดให้มีฐานะเทียบเท่ากอง ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมอนามัย ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ การดาเนินการตามกฎหมาย
กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรี โดยให้อยู่ภ ายในเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์เฉพาะ ทั้งนี้ได้มอบ
อานาจเพิ่มเติมสาหรับหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 , สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง , ศูนย์อนามัยกลุ่ม
ชาติพัน ธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ , ศู นย์ทั นตสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ ดังนี้ ข้อ 1) การอนุมัติ
โครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือหลักสูตรการอบรม การอนุมัติ
ให้จัดการฝึกอบรม การจ้างงาน และอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงการฝึกอบรมและการจัด
งานที่หน่วยงานของตนเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหลั กเกณฑ์ ที่กรมอนามัยกาหนด ข้อ 5) การอนุมัติการ
จ่ายเงินบารุงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2561 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) เป็นต้น
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4. กระบวนการและขั้นตอนจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)
มีกรอบแนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานตามบริบทต่างๆ อาทิ

 การจัดทามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ อธิบายในคู่มือการจัดทามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ สรุปขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะทางานรับผิดชอบการจัดทามาตรฐาน จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล จัดทามาตรฐานงานบริการ และมาตรฐานที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ รับฟัง
ความคิดเห็น/ระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง เสนอมมาตรฐานต่อผู้บริหาร ผลักดันมาตรฐานสู่ความสาเร็จ และ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกงาน/กระบวนงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
หรือความเสี่ยงอะไรที่จะกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน สภาพปัจจุบันและปัญหาของการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและบริการ โดยกาหนดมาตรการ แนวทาง
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และการปฏิบัติตามแผน
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดมาตรฐาน ในการดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานจนได้ผลลัพธ์
สอดคล้ องตามเป้ าหมายเพื่ อ เปรี ย บเทีย บผลการปฏิบั ติงานก่อนและหลั งการปรั บปรุงตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องชี้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ่มค่า และเชื่อมั่นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงกาหนดเป็นมาตรฐาน
ซึ่งจะต้องรักษาและปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ ได้ อ ธิบ ายวิ ธีก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานที่ นิ ย มใช้ 4 วิ ธี คื อ 1) การใช้ ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา (Historical Standard) ที่อาศัยข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
นามาคานวณหาค่าเฉลี่ยแล้วกาหนดเป็นมาตรฐาน โดยอาจเพิ่มหรือลดให้ต่าลงให้เหมาะสมกับสภาพหรือ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 2) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติ งานของบุคคลอื่น (Market Standard) โดย
เปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บั ติงานของบุ คคลหนึ่ งกับผลการปฏิบั ติงานของบุ คคลอื่น ๆ 3) การศึกษาจากการ
ปฏิบัติงาน (Engineering Standard) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการคานวณมาช่วย เช่น การศึกษา
การเคลื่ อนไหวและเวลาในการปฏิ บั ติงาน (Time and Motion Study) ทั้ งนี้ เพื่ อ หาเวลามาตรฐาน และ
4) มาตรฐานแบบอั ต วิ สั ย (Subjective Standard) โดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชา เฝ้ า สั ง เกตการณ์ ป ฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วมากาหนดเป็นมาตรฐาน

 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อธิบายใน
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการ
เรียนรู้ (Self-Learning Tool kits) การพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning
Tool kits) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สรุปขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี้
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ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษารายละเอีย ดของงานจากเอกสาร จากเอกสารเดิ ม ที่ ใช้ อ ยู่ ในปั จจุ บั น
มีรูปแบบใด เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ โดนศึกษาจากทุกๆ หน่วยงานในองค์การ ซึ่งอาจจะพบรูปแบบที่
หลากหลาย และศึกษาวิธีการจัดเก็บ การนาออกมาใช้งาน การดูแลรักษา หรือสภาพการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง โดยเปรียบเทียบกับเอกสารที่ศึกษาว่าตรงกันหรือไม่
ทั้งขั้นตอน ผู้ใช้ ปริมาณการใช้ เพื่อพิจารณาจัดทาให้ถูกต้องตามการปฏิบัติจริง หรือลดทอนบางขั้นตอน/
กระบวนการที่ไม่จาเป็น
ขั้ น ตอนที่ 3 จั ด ท าขั้ น ตอนการท างาน (Work Flow) ล าดั บ ขั้ น ตอนก่ อ นหลั ง หรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ขยายความให้สมบูรณ์ โดยระบุผู้รับผิดชอบ
เอกสารอ้างอิง วิธีการควบคุม เทคนิคต่างๆ เพื่อให้เป็นเอกสารที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ขั้น ตอนที่ 5 ทดสอบ โดยให้ ผู้ ป ฏิบัติงานและผู้ที่ ไม่ได้ป ฏิบัติงานอ่าน เพื่อดูว่าเข้าใจและ
สะดวกต่อการอ่านหรือใช้งานหรือไม่ น่าสนใจ กระชับ และชัดเจนหรือไม่
ขั้น ตอนที่ 6 ตรวจสอบกั บ นิ ติ กร มี ป ระเด็น ใดขัด ต่ อ กฎหมาย หรือ กฎระเบี ย บของทาง
หน่ วยงานหรือไม่ เพื่อป้ องกัน การระบุ ถึงขั้นตอนบางอย่างหรือข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและไม่ส ามารถ
ปฏิบัติตามได้
ขั้นตอนที่ 7 ขออนุมัติ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ต้องขออนุมัติ
จากผู้มีอานาจในการนามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขั้น ตอนที่ 8 บั นทึกเข้าระบบการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร หรือที่เรียกว่า Document
Master List และ Distribution List เพื่ อ ให้ ท ราบว่ าองค์ ก ารมี เอกสารทั้ งหมดกี่ ฉ บั บ มี เรื่อ งใดบ้ า ง ของ
หน่ ว ยงานใด เริ่ ม บั งคั บ ใช้ เมื่ อใด และใครบ้ างที่ ต้อ งน าไปใช้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปในทิ ศ ทางหรือ
มาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 9 ดาเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่ ในวิธีการต่างๆ เช่น สาเนาต้นฉบับ เผยแพร่
ผ่านระบบอินทราเนตและอินเทอร์เน็ต หรือจัดส่งเป็นแผนซีดีหรือดีวีดี ตามความเหมาะสมและประเภทของ
เอกสาร
ขั้น ตอนที่ 10 ดาเนิ น การฝึ กอบรมหรือชี้แ จงวิธีก ารใช้ เพื่ อให้ ทราบและเข้าใจตรงกัน ว่า
ปัจจุบันมีเอกสารเรื่องใดมีการจัดทาขึ้นใหม่ หรือทดแทนของเดิมที่อาจจะล้าสมัย รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้
ซักถามหากมีข้อสงสัย
ขั้น ตอนที่ 11 ทดสอบความเข้าใจของผู้ ใช้งาน โดยให้ ผู้ใช้งานหรือผู้ เกี่ยวข้องดาเนิ นการ
ทดสอบว่ามีการนาไปปฏิบัติจริงหรือไม่ เช่น ทดสอบก่อนและหลังการใช้ (Pre-Test / Post-Test)
ขั้นตอนที่ 12 รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเริ่มมีการ
ใช้งานอาจจะพบข้อจากัดหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้จัดทาทารีบทบทวนและแก้ไขใหม่ ซึ่งการแก้ไขสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หรือสภาพแวดล้อม
เป็นต้น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
กระบวนการจัดทาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ได้ดาเนินการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และนามากาหนดมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติ
ให้เป็นระบบ ขั้นตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย จาเป็นต้องวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูล
ปั ญ หาในอดี ต และปั จ จุ บั น ที่ เกิ ด ขึ้น ในระดั บ กรมอนามั ย รวมถึ งสถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่ออนาคต สุดท้ายเป็ น การวิเคราะห์ องค์กรและการบริห ารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบั ติ
โดยนาเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่จะตอบเป้าหมายการดาเนินงานตามลาดับการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้

1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาสถานการณ์
โครงสร้ า งการจั ด การ รู ป แบบกลไกการปฏิ บั ติ สภาพปั ญ หาและข้ อ ขั ด ข้ อ งเกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การ
งบประมาณและแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย รวมถึงนโยบาย ระเบียบ คาสั่ง กฎหมาย และแนวคิดทฤษฎี
ด้านมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความและ
สังเคราะห์เป็นทาข้อเสนอการพัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ภายใต้บริบทที่ควรจะเป็นของกรมอนามัย โดยกระบวนการจัดทาได้นาทฤษฎี และหลักการพัฒนาระบบแบบ
ไม่ซับ ซ้อนที่เป็น แนวทางหรือวิธีการตัวเชื่อมระหว่างวัตถุประสงค์ (Ends) แนวทาง (Ways) และเครื่องมือ
(Means) โดยยึดหลักการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและทุกฝ่ายร่วมเรียนรู้สู่มาตรฐานการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงของผู้ทาการศึกษา การเรียนรู้จากผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติด้านแผนงบประมาณและแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย พร้อมทั้ง ใช้วิธีสัมภาษณ์
สอบถามด้ ว ยเทคนิ ค การพู ด คุ ย เล่ า เรื่ อ ง (Topical Interview) ประสบการณ์ แ ละแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ จ าก
ผู้ ทรงคุณ วุฒิ และผู้ เชีย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละบทบาทในการขั บเคลื่ อนและดาเนิ นงานด้านนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณ ในระดั บ กรมของกระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานระดับกอง/สานักในสังกัดกรมอนามัย พร้อมทั้งระดมความคิดร่วมยกร่าง
แลกเปลี่ยนอภิปรายในเชิงปฏิบัติ สรุปบทเรียนรู้ ปรับปรุงให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเมื่อมีการ
สื่อสารการใช้งานแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ได้มี สร้างแบบสอบถามและ
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการศึกษาผลการดาเนินงาน ความเข้าใจ และความพึงพอใจ จากการปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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2. ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการดาเนินงาน
การศึกษาเป็นการดาเนินการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วิเคราะห์ทบทวนการดาเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2561 โดยก้าวข้ามปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทาเป็นคู่มือ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ
ในการอ้างอิงการปฏิบั ติเป็ น แนวทางการดาเนิน งานของกรมอนามัย และสร้างมาตรฐานเชิงคุณ ภาพการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) โดยสรุปขั้นตอนการศึกษาและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1) ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ประมวล ทบทวน และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการดาเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามั ย ที่ ผ่ านมา และบริ บ ทการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงานต่ างๆ ในการเที ย บเคี ย ง เช่ น
การบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีของกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีความหลากหลายและบริบทการดาเนินงานเฉพาะหน่วยงาน แต่ส่วนสาคัญของทุกหน่วยงานคือความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางการบริหารและเกิดการทบทวนให้ เหมาะสม
ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเชิงคุณภาพการปฏิบัติงานเป็น
สาคัญ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบขั้นตอน ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องตามการดาเนินงานในเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการ
ความถูกต้อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการรับรู้และความเข้าใจ
ตลอดความหลากหลายของรูปแบบ และจานวนข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจานวนมาก จึงได้
ทาความเข้าใจและวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องสาคัญๆ ในการบูรณาการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นการปฏิบัติ
1.3 วิ เคราะห์ เชื่ อ มโยงเป้ า หมายการพั ฒ นามาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งาน (Standard
Operating Procedure : SOP) ทั้งนี้ยังมีความหลากหลายในนิยามและกรอบคิดมาตรฐานเชิงคุณภาพ ขึ้นกับ
บริบทและสถานการณ์บริบทการปฏิบัติจริงเป็นสาคัญ จึงได้วิเคราะห์เทียบเทียงตามบริบทการดาเนินงานของ
กรมอนามัย
1.4 พัฒนากรอบแนวคิดการจัดทาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
เพื่อให้สามารถเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญ หาความหลากหลายในการปฏิบัติ บูรณาการ
ระหว่างทฤษฏีและการปฏิบัติหน้างานจริงให้มีความเหมาะสมสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและปรับให้เข้ากับ
บริบทของกรมอนามัย
2) ระยะที่ 2 พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
2.1 ระดมความคิดเห็น (FOCUS GROUP) ประสบการณ์ดาเนินงานในทางปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง โดย
เลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง เป็น ตัวแทนจากหั วหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ
ภายใต้กลุ่ มบริหารยุทธศาสตร์ และบุ คลากรเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สานักงาน
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ดาเนินงาน และปรับกรอบแนวคิดการจัดทา
แนวทางการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติก ารกรมอนามัย (งบด าเนิ น งาน) ให้ ส อดคล้ องตามบริบ ทการดาเนิ น งาน
ที่สามารถปรับและเสริมสร้างการพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติที่เกิดได้จริงอย่างเหมาะสม โดยยังคงให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
2.2 ยกร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนรู้ในการปรับปรุงให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการทบสอบให้ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงานและผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนได้อ่านทาความเข้าใจ โดยเฉพาะความเข้าใจในเชิงปฏิบัติทั้ งในของระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติหน้างานที่มีกรอบการปฏิบัติตรงกัน
3) ระยะที่ 3 การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.1 เสนอขออนุมัติความเห็น ชอบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
ต่อ ผู้ บ ริ ห ารกรมอนามั ย โดยจั ด ท าเป็ น หนั งสื อ ราชการขอความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ นวทางการบริห าร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
3.2 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้ และความเข้าใจสู่การนาไปปฏิบัติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
เมื่อ แนวทางการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ การกรมอนามัย (งบดาเนิ น งาน) ได้ รับ ความเห็ นชอบและอนุมั ติ จาก
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จึงดาเนินการสื่อสารและสร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดการปฏิบัติใน
หลายช่องทาง อาทิเช่น การจัดทาเป็นหนังสือแจ้งเวียนทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นวิทยากรในการ
บรรยายการบริหารแผนปฏิบัติการในหน่วยงานต่างๆ และการสอดแทรกประเด็นการบริหารหรือการทบทวน
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดในวาระการประชุมต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติด้านการ
บริหารแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย เป็นต้น
4) ระยะที่ 4 การประเมินผล
4.1 ติดตาม ประเมินกระบวนงานการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) พ.ศ. 2562
จากการปฏิบั ติงานและการสะท้อนความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
4.2 ประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนินงาน) โดยจัดทาแบบสารวจออนไลน์ระดับของผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน
4.3 สรุป ผลการดาเนิ น งาน และทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริห ารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนินงาน)ให้สอดคล้องตามบริบทการดาเนินงาน สถานการณ์ ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องต่อการดาเนินงานในเชิงปฏิบัติ โดยได้ดาเนินการ
ทบทวนข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้อยู่ ตลอดเวลา รวมถึง
การประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนินงาน) พร้อมทั้งทบทวนแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กระบวนการศึกษาและจัดทาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ได้กาหนด
กลุ่มเป้าหมายการศึกษาหรือผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ในการร่วมระดมความคิด
ยกร่าง แลกเปลี่ยนอภิปรายในเชิงปฏิบัติ สรุปบทเรียนรู้ และปรับปรุงให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์โดยตรงต่อการใช้งานและการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ แ ละผู้เชี่ย วชาญด้ า นงบประมาณและแผนงานจากภายนอกกรมอนามั ย ที่ มี
ประสบการณ์และบทบาทในการขับเคลื่อนและดาเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในระดับกรม
ในสั งกัด กระทรวงสาธารณสุ ข จ านวน 3 กรม ประกอบด้ว ย กรมควบคุ มโรค กรมสุ ขภาพจิต ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการของหน่วยงาน
2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติภายในกรมอนามัย ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหารหน่วยงาน
ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และผู้อานวยการสานัก/กองหรือเทียบเท่า ซึ่งได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ และ
คาแนะน าในการดาเนิ น งานให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมาย และระดับ ผู้ ป ฏิ บั ติงานในหน่ วยงาน ประกอบด้ ว ย
หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย
ทั้งนี้การศึกษาและการดาเนินงานกาหนดเป็น 4 ระยะ โดยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
ขอบเขตการศึกษา
และการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 ข้อมูลและบริบทที่เกีย่ วข้อง
 สถานการณ์แวดล้อม และ
การบริหารจัดการ

ระยะที่ 2 พัฒนาแบบมีส่วนร่วม
 ระดมความคิดเห็น (FOCUS
GROUP)
 ยกร่างแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
 ระดับผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และผู้อานวยการ
สานัก/กองหรือเทียบเท่า
 ระดับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้าน
แผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
 ผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากภายนอก 3 คน
ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ จานวน 10 คน
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ขอบเขตการศึกษา
และการดาเนินงาน
ระยะที่ 3 การนาไปสู่การปฏิบัติ
 ขออนุมัติความเห็นชอบ
 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน
ระยะที่ 4 ประเมินผล
 ติดตามและประเมิน
กระบวนงาน
 ประเมินความพึงพอใจ ความ
เข้าใจ และการปฏิบัติ
 สรุปผล และทบทวน
ปรับปรุง

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
 ระดับผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และผู้อานวยการ
สานัก/กองหรือเทียบเท่า
 ระดับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้าน
แผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับผู้อานวยการกอง/สานักหรือเทียบเท่า 9 คน
 กลุม่ ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 20 คน
 กลุม่ ที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ภายใต้กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 45 คน
 กลุ่มที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของโครงการระดับหน่วยงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน 99 คน

ตารางที่ 1 การรวบรวมข้อมูลและการกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย

4. เครื่องมือที่ใช้ในการการจัดเก็บ
การศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิจัยคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) จากกลุ่ มเป้ าหมายผู้ให้ ข้อมูล โดยตรง ในการสั มภาษณ์ สอบถาม พูดคุย เล่ าเรื่อง
(Topical Interview) และการใช้แบบสอบถามประเมินผล ความพึงพอใจ และความเข้าใจ รวมถึงการระดม
ความคิดร่วมอภิป รายแลกเปลี่ย นความคิดเห็ น และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาสั่ง ข้อสั่งการต่าง ๆ และรายงานการประชุม
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือระบบ แนวคิดทฤษฎี และข้อมูลดิจิตอลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานกรอบแนวคิด
ทฤษฎี และแนวคิดนาของเป้าหมายการดาเนินงาน เพื่อนามาสู่ข้อสรุปตามขั้นตอนรูปแบบหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการจัดทาข้อเสนอ และใช้การแจงนับ
ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณและร้อยละจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
และสังเคราะห์ ผลการดาเนิ นงาน ความเข้าใจ และความพึงพอใจ จากการปฏิบัติตามแนวทางการบริห าร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารในภาพรวมของกรมอนามั ย มี ก ระบวนงานและขั้ น ตอนการบริ ห าร
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ สอดคล้องตามวิธีการงบประมาณและแนวทางการจัดทางบประมาณ
ประจาปี ซึ่งได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานพร้อมทั้งทบทวนกระบวนงานและขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนงานจัดทางบประมาณ โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์
เป้าหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์/มาตรการ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ ให้สอดรับ กับนโยบายใน
การจัดทาคาของบประมาณประจาปี เพื่อส่งให้สานักงบประมาณจัดทาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กระบวนงานต่อมาคือ การบริหารงบประมาณ เป็นการนางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับการ
อนุ มัติ ไปใช้ จ่าย โดยจั ดท าเป็ น แผนปฏิบั ติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมทั้ งจัดสรร
งบประมาณให้ กับ หน่ วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่ว ยงาน
ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และ
กระบวนงานสุดท้ายคือกระบวนงานติดตาม และประเมินผล เป็นการกากับ ติดตาม การดาเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ภายใต้เป้าหมายการ
ดาเนินงานของกรมอนามัย และรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญ หา แนวคิด นโยบาย ข้อสั่งการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พบว่าจากการปฏิบั ติที่ ผ่ านมาในอดีตการบริห ารแผนปฏิบั ติการประจาปี ภ ายใต้ ก ระบวนงานการบริห าร
งบประมาณ ยังขาดขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดสรรและบริหารงบประมาณ เกิดความสับสนและ
หลากหลายในการปฏิบัติงานตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือการสั่งการของผู้บริหารที่มี
การมอบหมายเป็นการเฉพาะครั้ง จึงทาให้การปฏิบัติไม่เป็นระบบขั้นตอนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน
กรมอนามั ย ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารกรมอนามั ย ได้ ให้ ค วามส าคัญ กั บ การสร้างมาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพ (Standard
Operating Procedure : SOP) ในการปฏิ บั ติ ง านของกรมอนามั ย จึ ง ได้ พั ฒ นาข้ อ เสนอในการบริ ห าร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ให้เกิดกลไก ขั้นตอน และมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่สาคัญ และจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ในการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณระดับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เมื่อแผนปฏิบัติการประจาปีของ
หน่วยงานอยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย (ผู้มีอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายการบริ หารราชการแผ่ นดิ น ) เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางปฏิ บั ติ งาน และสร้างความเข้ าใจเชื่ อ มั่ น ให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการดาเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุ ณภาพ
ในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย โดยสรุปผลการศึกษาเป็น 4 ระยะ ดังนี้
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1. ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1) โครงสร้างการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปี
การดาเนินงานตามกระบวนงานและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปี ได้ดาเนินการเป็น
ภาระงานปกติแ ละเป็ น บทบาทหน้ าที่ ที่ ส าคัญ ของกองแผนงาน ในการขั บ เคลื่ อนการดาเนิ น งานร่ว มกั บ
หน่วยงานและคณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยการดาเนินงานดังกล่าวขาดการจัดทาเป็น
เอกสารหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยประสบการณ์ การสอนและส่งต่องานกัน
ตามหน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของ
หน่วยงาน ทีอ่ ยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย ภายใต้กระบวนงาน
การบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนสาคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และนโยบายสาคัญ
ของกรมอนามัยสู่ การปฏิบั ติ โดยการจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รับการอนุมัติ ไปใช้ จ่าย ให้ กับ
หน่ วยงานในสั งกัดของกรมอนามัย ไปจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ระดับ
หน่วยงาน ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กรมอนามัยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กับหน่วยงานที่ผ่านมา โดยไม่ทราบแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงสาคัญในการดาเนินงานเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกรมอนามัย
ด้วยการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีภายใต้ กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ยังขาดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ซึ่งไม่ได้กาหนดเป็นการเฉพาะว่าหน่วยงานใด
หรือการดาเนินงานมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร จึงทาให้โครงสร้างการบริหารงบประมาณประจาปีไม่ชัดเจน
และการดาเนิน งานยังขาดประสิทธิภ าพเท่าที่ควร พร้อมทั้งเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการ
กาหนดการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอนและประเด็นการปฏิบัติ หรือไม่ได้แยกแยะให้เห็นเป็นกรณีต่างๆ ใน
การตรวจสอบและการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรร การบริหารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี อ ย่ างไร ซึ่งท าให้ เกิ ดการปฏิ บั ติที่ ห ลากหลายตามความต้อ งการของหน่ ว ยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือการสั่งการของผู้บริหารที่มีการมอบหมายเป็นการเฉพาะครั้ง โดยเห็นได้จากแผนภาพ ดังนี้
หน่วยงานในสังกัด

กองแผนงาน

ผู้บริหารกรม

กองคลัง

การอนุมัติ/ไม่อนุมัติแผน และการจัดสรรงบประมาณระหว่างปี
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงบประมาณประจาปี
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การดาเนินงานในการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีที่ผ่านมาของกรมออนามัย ได้ปฏิบัติโดยข้อสั่งการ
หรือการมอบหมายเป็ น ครั้งคราวจากผู้ บ ริห าร โดยไม่ได้รวบรวบการดาเนิน งาน ขั้นตอนการปฏิ บัติ หรือ
ก าหนดโครงสร้ างการการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ชั ด เจนเป็ น เอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดการ
ดาเนิ น งานแต่อย่างใด ซึ่งมีการปรับ เปลี่ ย นการดาเนินอยู่ตลอดเวลาตามความคล่ องตัว ในการปฏิบัติและ
ประสบการณ์ทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติของแต่ละบุคคล โดยยึดปฏิบัติตามการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติในแต่ละครั้ง
2) สถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้านการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปี
จากโครงสร้างการบริหารงบประมาณประจาปีและแนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน จึงทาให้ขั้นตอนในการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และนโยบายสาคัญ ของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ไม่มีระบบการ
ดาเนิ น งานที่ ชั ดเจน โดยไม่ ได้ มีก ารจั ด ท าแผนปฏิ บัติ การและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ระดั บ
หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับการอนุมัติใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน โดย
ไม่สามารถวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงได้ว่าการดาเนินงานของหน่วยงานในกากับของกรมอนามัย มีการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ/แผนงานอย่างไร ในการส่งผลสาเร็จในทิศทางเดียวกันในการบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปีของกรมอนามัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีแรกที่กาหนดให้หน่วยงาน
ในกากับของกรมอนามัยจัดทาแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ตามกรอบวงเงินที่มีการจัดสรรให้กับหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ ก องแผนแผนได้ วิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องกรมอนามั ย พร้ อ มทั้ ง
กลั่นกรอง คุณภาพ และประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการฯ ในการนาเสนออธิบดีกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไป เพื่อให้เกิดการมองเป้าหมายและมีทิศทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของกรมอนามัยเป็นภาพเดียวกัน ในการถ่ายระดับการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เห็นรูปธรรม
ที่ ชั ด เจน ซึ่ งจะพบปั ญ หาและข้ อ ติ ด ขั ด ของความไม่ เข้ า ใจในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ หน่ ว ยงาน
พอสมควร และกาหนดแนวทางการปฏิบัติให้มีการอนุมัติแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานก่อนที่จะมีการโอน
จัดสรรงบประมาณและการเริ่มดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการในครั้งเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแผนปฏิบัติการของแต่ละ
หน่วยงาน ส่งผลให้การโอนจัดสรรงบประมาณและการเริ่มดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดล้าช้า
ออกไปในบางหน่วยงาน อีกทั้งในปีงบประมาณ 2560 ได้เริ่มกาหนดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ แบบฟอร์ม
การปรับแผนปฏิบัติการ แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการของกรมอนามัยในการขออนุมัติดาเนินงาน
ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้เกิดความไม่เข้าใจของแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งมีห น่วยงานและผู้ ปฏิบัติบางส่วน
ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือดาเนินการปฏิบัติไม่เป็นแนวทางเดียวกันอยู่จานวนหนึ่ง ทาให้เกิดความหลากหลายและ
การสับ สนของผู้ บ ริหารในการพิจารณาเห็นชอบหรือการอนุมัติการบริห ารแผนปฏิบัติการ ซึ่งไม่เป็นไปใน
รูปแบบเดี่ยวกันของหน่วยงานในกรมอนามัย
ด้วยช่วงการเปลี่ยนผ่านการดาเนินงานได้มอบหมายกองแผนงานในการกากับติดตามและสร้างความ
เข้าใจในการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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และเข้าสู่การดาเนินงานในรอบปีที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความเข้าใจและสามารถดาเนินงานได้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีข้อสั่งการมอบหมายการดาเนินงานนโยบายสาคัญ ด้านงบประมาณ
และการเงินการคลัง ในการนาเสนออธิบดีต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน และให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานกาหนด และในกรณีที่ยังไม่มีขั้น ตอนแนว
ทางการตรวจสอบที่ชัดเจนแน่นนอน ให้จัดทาขั้นตอนแนวทางให้ชั ดเจนเพื่อถือปฏิบัติในกรมอนามัย ซึ่งมีการ
มอบหมายอย่างชัดเจนตามคาสั่งกรมกรมอนามัยที่ 207/2561 เรื่อง มอบอานาจให้รองอธิบดีกรมอนามัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยระบุในเงื่อนไขหลักเกณฑ์เฉพาะ
ประกอบคาสั่งฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อสั่งการครั้งแรกของกรมอนามัยที่มีคาสั่งกรมอนามัยที่กาหนดไว้ และได้
กาหนดเป็นข้อสั่งการต่อมาในคาสั่งกรมอนามัยอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกรมอนามัย
ตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมาย กองแผนงานจึงได้ทาการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์
ทบทวนการดาเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.
2561 ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอการพัฒนากรอบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนิ น งาน) ภายใต้กระบวนงานการบริห ารงบประมาณ เพื่อสร้างมาตรฐานเชิงคุณ ภาพ
(Standard Operating Procedure : SOP) ในการอ้ า งอิ ง การปฏิ บั ติ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
3) สภาพปัญหาในการบริหารจัดการ
บริบ ทการเปลี่ย นแปลงและขาดความชัดเจนในการดาเนิ นงาน โดยเฉพาะการถือปฏิบั ติตามการ
ปฏิบัติที่มีความหลากหลายและการดาเนินการที่แตกต่างตามประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง และการขาดการ
ควบคุ ม ก ากั บ ท าให้ ก ระบวนการจั ด ท าแนวทางการบริห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย (งบด าเนิ น งาน)
พบความยุ่งยากและซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในบริบทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีความต้องการและ
ความเข้าใจที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะขอบเขตการดาเนินงานที่ต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักของกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ความหลากหลายของรูปแบบ ขั้นตอน และแบบฟอร์มในการดาเนินงานและการปฏิบัติในการ
บริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย ที่แตกต่างกันตามบริบทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับ
2. ความซับ ซ้อนของข้อกาหนด หลั กเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การ
พัฒ นาแนวทางการบริ หารแผนปฏิบัติการของรมอนามัยสามารถใช้อ้างอิงและสอดคล้องต่อการดาเนินงาน
ในเชิงปฏิบัติโดยไม่ขัดแย้งกับข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ความเข้ า ใจในเชิ งระบบและกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย
ภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ในแต่ละบุคคลและแต่ละระดับแตกต่างกันและไม่เท่ากัน จึงต้อง
ดาเนิ นการอธิบ าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โน้มน้าวจูงใจ และหาจุดร่วมทั้งเชิงการบริหารและเชิงปฏิบัติในการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม
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4. ความเคยชินกับระบบ รูปแบบ ขั้นตอน วัฒนธรรมการปฏิบัติในการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า ของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ในแต่ ล ะระดั บ ต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นทางความคิ ด และกรอบแนวคิ ด
(Paradigm Shift) ในการมองการขับเคลื่อนงานเชิงระบบและสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
แบบยั่งยืนในระยะยาว
5. ความเข้าใจและการนาไปใช้ในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติในการสื่อสารถ่ายทอดการดาเนินงานให้
เกิดคุณภาพในการปฏิบัติในระดับล่างสุดหรือผู้ปฏิบัติหน้างานในระยะแรก เกิดข้อติดขัดในการสื่อสารและทา
ความเข้าใจที่เกิ ดจากความเคยชินกับการดาเนินการแบบเดิม ทั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางและรูปแบบสื่อสารสร้าง
ความเข้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น จึงทาให้การขับเคลื่อนมีคุณภาพมากขึ้นตามลาดับ

2. ระยะที่ 2 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
จากการระดมความคิดเห็ น (focus group) ประสบการณ์ ดาเนิน งานในทางปฏิบั ติกับผู้ เกี่ยวข้อ ง
ได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ประสบการณ์ ด าเนิ น งาน และปรั บ กรอบแนวคิ ด ให้ ส อดคล้ อ งตามบริ บ ทการ
ด าเนิ น งานอย่ า งเหมาะสม เกิ ด การพั ฒ นามาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operating
Procedure : SOP) จึงได้พัฒ นาข้อเสนอในการบริห ารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ภายใต้กระบวนงานการ
บริห ารงบประมาณ ให้ เกิดกลไก ขั้น ตอน และมาตรฐานการดาเนินงานที่ ส าคัญ และจัดท าเป็ นคู่มือ แนว
ทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ประกอบด้วย 3 กระบวนการดาเนินงานหลัก ดังนี้

1) การอนุมัติดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (กรณีเร่งด่วน) ก่อนแผนปฏิบัติการประจาปี
ของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) โครงการมีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีของหน่วยงาน แต่อยู่ระหว่างเสนอหรือการพิจารณาอนุมัติของกรมฯ
2) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนังสือขออนุมัติโครงการ (เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อานวยการกองแผนงาน)
- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
- แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน
- แนวทางการบริห ารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ
โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบสาคัญ ต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย)
- (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างเสนอหรือการพิจารณาอนุมัติของ
กรมอนามัย
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ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดทาโครงการ/แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโครงการในระบบ
DOC ตาม (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน นโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) ผู้ อ านวยการหน่ ว ยงาน พิ จ ารณาเห็ น ชอบและลงนามเป็ น ผู้ เสนอโครงการ (เสนอเรื่ อ งผ่ า น
กองแผนงาน) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบโครงการ
4) กองแผนงาน ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
นโยบาย กรอบการดาเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจาปี
ของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างเสนอหรือการพิจารณาอนุมัติของกรมอนามัย และจัดทาหนังสือบันทึกเสนออธิบดี
กรมอนามัย (เสนอผ่านรองอธิบดีกรมอนามัยที่กากับดูแลหน่วยงาน)
5) รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือบันทึกผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย
หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน
6) อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้
กองแผนงาน
7) กองแผนงาน ดาเนินการ
เห็นชอบและอนุมัติ จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานและกองคลัง เพื่อดาเนินการต่อไป และสาเนา
โครงการเพื่อใช้ในการตรวจสอบกับแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานในระบบ DOC และกากับติดตาม
ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเรื่องหน่วยงาน
8) หน่วยงานส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการกากับติดตามการดาเนินงานในระบบ DOC
และผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน เพื่อดาเนินการตามโครงการที่รับอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงานในระบบ DOC
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ภาพที่ 3 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม (กรณีเร่งด่วน)
ก่อนแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย
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2) การอนุมัติโครงการหลังแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย
2.1 การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) โครงการที่ ได้รั บ การอนุ มัติ ให้ ดาเนิ น งานและได้รับจัด สรรงบประมาณจากกรมอนามั ย ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
2) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ โ ครงการ (เรี ย นผู้ อ านวยการหน่ ว ยงาน (หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค)
/อธิบดีกรมอนามัย (หน่วยงานส่วนกลาง))
- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
- แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน
- แนวทางการบริห ารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้ งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ
โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบสาคัญ ต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ)
- สาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดทาโครงการ/แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโครงการในระบบ
DOC ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) การอนุมัติโครงการ (ตามมอบอานาจ)
 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้อานวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ
หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 หน่ วยงานส่ ว นกลาง ผู้ อานวยการหน่ว ยงาน พิ จารณาเห็ น ชอบและลงนามเป็น ผู้ เสนอ
โครงการ หรือไม่เห็ นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน กรณี
เห็ น ชอบเสนอเรื่องให้ ร องอธิบ ดี กรมอนามั ย ที่ กากั บ ดู แลหน่ ว ยงาน พิ จารณาเห็ น ชอบและลงนามอนุ มั ติ
โครงการ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงาน (กรณีโครงการมีวงเงินงบประมาณเกินอานาจรองอฺธิบดีฯ
ลงนามในหนังสือบันทึกผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่
เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงาน)
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4) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน สาเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้ในการกากับติดตามการ
ดาเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน
5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน ดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงานในระบบ DOC

ภาพที่ 4 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย
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2.2 การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) โครงการใหม่นอกแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ให้ดาเนินงานจากกรมอนามัยเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ
2) โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย กรอบการดาเนินงานของกรมอนามัย ที่จาเป็นต้องดาเนินการ
ในปีงบประมาณ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการดาเนินงานตามภารกิจของกรมอนามัย
3) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ โ ครงการ (เรี ย นผู้ อ านวยการหน่ ว ยงาน (หน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค)
/อธิบดีกรมอนามัย (หน่วยงานส่วนกลาง))
- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
- แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน
- แนวทางการบริห ารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ
โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบสาคัญ ต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ)
- สาเนาหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากกรมอนามัย
- สาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดทาโครงการ/แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
2) หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ห น่ ว ยงาน ตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) การอนุมัติโครงการ (ตามมอบอานาจ)
 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้อานวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ
หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 หน่ วยงานส่ ว นกลาง ผู้ อานวยการหน่ว ยงาน พิ จารณาเห็ น ชอบและลงนามเป็น ผู้ เสนอ
โครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน กรณี
เห็ น ชอบเสนอเรื่ อ งให้ ร องอธิบ ดีก รมอนามั ยที่ ก ากับ ดู แลหน่ ว ยงาน พิ จ ารณาเห็ นชอบและลงนามอนุ มั ติ
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โครงการ (กรณีโครงการมีวงเงินงบประมาณเกินอานาจรองอฺธิบดีฯ ลงนามในหนังสือบันทึกผ่าน เรื่องไปยัง
อธิบดีกรมอนามัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงาน)
4) กลุ่มบริหารยุ ทธศาสตร์ห น่วยงาน สาเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้กองแผนงานเพื่อใช้ในการ
กากับติดตามการดาเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน
5) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/กลุ่ ม งาน ด าเนิ น การตามโครงการที่ ได้ รับ อนุ มั ติ บั น ทึ กโครงการและรายงาน
ความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานในระบบ DOC

ภาพที่ 5 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติดาเนินงานโครงการนอกแผนปฏิบัติการ
กรณีกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
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2.3 การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพิ่ม
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) โครงการใหม่นอกแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
2) โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย กรอบการดาเนินงานของกรมอนามัย ที่จาเป็นต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการดาเนินงานตามภารกิจของกรมอนามัย โดยหน่วยงานมี
ความจาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรมอนามัย ซึ่งไม่สามารถปรับแผนหรือบริหาร
จัดการงบประมาณภายในหน่วยงานได้
3) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ และอนุมัติโครงการ
(เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อานวยการกองแผนงาน)
- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
- แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน
- แนวทางการบริห ารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ
โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบสาคัญ ต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ)
- สาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดทาโครงการ/แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย
2) หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ห น่ ว ยงาน ตรวจสอบความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และ
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) ผู้ อ านวยการหน่ วยงาน พิ จ ารณาเห็ น ชอบและลงนามเป็ น ผู้ เสนอโครงการ (เสนอเรื่ อ งผ่ าน
กองแผนงาน) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
4) กองแผนงาน ตรวจสอบโครงการ ประสานกองคลังเพื่อให้ข้อมูลประกอบการการพิจารณา และ
จัดทาหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนามัย (เสนอผ่านรองอธิบดีที่กากับดูแลหน่วยงาน)
5) การอนุมัติจัดสรรงบประมาณและโครงการ
 กรณี ว งเงิน งบประมาณรองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย (ที่ ได้ รับ จั ด สรรจากอธิบ ดี ก รมอนามั ย )
รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน
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 กรณี ว งเงิน งบกลางกรมอนามั ย รองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย พิ จารณาเห็ นชอบและลงนาม
ในหนั งสื อบั น ทึ กผ่ านเรื่ อ งไปยั งอธิ บ ดี กรมอนามั ย เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบและลงนามอนุ มั ติ โ ครงการ
หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน
6) กองแผนงาน ดาเนินการ
เห็นชอบและอนุมัติ จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานและกองคลัง เพื่อดาเนินการต่อไป และสาเนา
โครงการเพื่อใช้ในการตรวจสอบโครงการในระบบ DOC กับแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และกากับติดตาม
ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเรื่องหน่วยงาน
7) หน่วยงานส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยสาเนาโครงการเพื่อใช้ในการกากับติดตาม
การดาเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน เพื่อดาเนินการตามโครงการที่รับ
อนุมัติ บันทึกโครงการและรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานในระบบ DOC

ภาพที่ 6 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติดาเนินงานโครงการนอกแผนปฏิบัติการ
กรณีหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพิ่ม
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3) การปรับแผนปฏิบัติการประจาปี
เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ
1) รองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
2) ไม่กระทบเชิงลบต่อความสาเร็จตามเป้าหมายการดาเนินงานของโครงการ (ปรับเปลี่ยน/ปรับลด/
ยกเลิก) ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของกรมอนามัย ที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
(กรณีมีความจาเป็นในการปรับแผนทีม่ ีผลกระทบเชิงลบต่อความสาเร็จของเป้าหมายของโครงการ ให้เสนอขอ
อนุมัติปรับแผนให้กรมอนามัยพิจารณาผ่านกองแผนงาน ดาเนินการตามขั้นตอนข้อ 3.2)
3) เพิ่มกิจกรรม/โครงการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดาเนินงานตามภารกิจของ
กรมอนามัย ภายใต้งบรายจ่ายเดียวกัน แผนการจัดสรรงบประมาณเดียวกัน และสอดคล้องตามเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดสรรงบประมาณ
4) กรณีมีหนี้สาธารณูปโภคค้างชาระหรือประมาณการค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ คาดว่าจะมี
ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ หรือมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพัน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างแม่บ้านทาความสะอาด ฯลฯ ให้หน่วยงานดาเนินการปรับแผน เพื่อนาไปชาระหนี้ดังกล่าว
เป็นลาดับแรกก่อนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ตามลาดับ
5) งบดาเนินงาน (ขั้นต่า/ค่าตอบแทนตามสิทธิ์) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้ปรับแผนคืน
กรมอนามัย
3.1 การปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) การปรับแผน อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ
2) เพิ่มกิจกรรมใหม่หรือโครงการใหม่ นอกแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการและการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว โดยมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่าย
ในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
3) โครงการ/กิ จ กรรมเดิ ม ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารหน่ ว ยงาน โดยรับ โอนการจั ด สรร
งบประมาณเพิ่มเติมจากกรมอนามัยเพื่อสมทบ
4) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ และอนุมัติการดาเนินงานโครงการ(กรณีเพิ่มโครงการ
ใหม่นอกแผนปฏิบัติการประจาปี) (เรียนผู้อานวยการหน่วยงาน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) /เรียนอธิบดีกรมอนามัย
(หน่วยงานส่วนกลาง))
- แบบฟอร์มการปรับแผน
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- โครงการใหม่ ตามแบบฟอร์มการจัดทาโครงการของกรมอนามัย (กรณีเพิ่มโครงการใหม่
นอกแผนปฏิบัติการประจาปี)
- แผนการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือโครงการ
ที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ)
- สาเนาโครงการเดิม ก่อนปรับแผน
- สาเนาหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากกรมอนามัย (กรณี รับโอนการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมจากกรมอนามัยเพื่อสมทบกิจกรรม/โครงการเดิม)
- สาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กลุ่ มงาน จัด ท าแบบฟอร์ม การปรับ แผน /จัด ท าโครงการ /แผนการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย
2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มการ
ปรับแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) การอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ (ตามมอบอานาจ)
 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้อานวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบโดยลงนามอนุมัติปรับแผน
และลงนามอนุ มัติโครงการ (เพิ่ มโครงการใหม่นอกแผนฯ) หรือไม่เห็ นชอบส่ งคื นกลุ่ ม บริห ารยุท ธศาสตร์
หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน
 หน่ วยงานส่ ว นกลาง ผู้ อานวยการหน่ว ยงาน พิ จารณาเห็ น ชอบและลงนามเป็น ผู้ เสนอ
โครงการ (เพิ่มโครงการใหม่นอกแผนฯ) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กลุ่มงาน หากเห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนามัยที่กากับดูแลหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบ
และลงนามอนุมัติโครงการ (กรณีโครงการมีวงเงินงบประมาณเกินอานาจรองอฺธิบดีฯ ลงนามในหนังสือบันทึก
ผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืน
เรื่องให้หน่วยงาน)
4) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน กากับติดตามการดาเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการใน
ระบบ DOC พร้อมทั้งสาเนาแบบฟอร์มปรับแผน/โครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองแผนงาน และคืนเรื่องให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน
5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน ดาเนินการตามโครงการที่รับอนุมัติปรับแผน ปรับปรุงโครงการหรือบันทึก
โครงการตามที่ได้รับการอนุมัติปรับแผน และรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานในระบบ DOC
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ภาพที่ 7 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน
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3.2 การปรับแผนปฏิบัติการ กรณีผลกระทบเป้าหมายโครงการ/ข้ามหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) การปรับแผน อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ
2) กรณี มี ค วามจ าเป็ น ในการปรั บ แผนที่ ก ระทบเชิ งลบต่ อ ความส าเร็ จ ของเป้ าหมายโครงการ
(ปรับเปลี่ยน/ปรับลด/ยกเลิก) ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายกรมอนามัย
3) กรณีการปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน
4) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนังสือขออนุมัติปรับแผน (เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อานวยการกองแผนงาน)
- แบบฟอร์มการปรับแผน
- แบบฟอร์ มการปรั บ แผนโอนเงินข้ ามหน่ วยงาน และหนั งสื อตอบรั บการรั บโอนเงินจาก
หน่วยงานผู้รับโอน (กรณีปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน)
- สาเนาโครงการเดิม ก่อนปรับแผน
- สาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดทาแบบฟอร์มการปรับแผนตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย
2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้องของแบบฟอร์มการ
ปรับแผน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) ผู้อานวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบการปรับแผน (เสนอผ่านกองแผนงาน) หรือไม่เห็นชอบ
ส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน
4) กองแผนงาน ตรวจสอบการปรับ แผนตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ประจาปี นโยบาย กรอบการดาเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของหน่วยงาน ประสานกองคลัง/หน่วยงาน/Cluster ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
และจัดทาหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนามัย (เสนอผ่านรองอธิบดีกรมอนามัยที่กากับดูแลหน่วยงาน)
5) รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย หรือไม่เห็นชอบส่งคืน
เรื่องให้กองแผนงาน
6) อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการปรับแผน หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน
7) กองแผนงาน ดาเนินการ
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อนุมัติ จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน (กรณีโอนเงินข้ามหน่วยงานแจ้งกองคลัง/หน่วยงานรับโอน)
เพื่ อด าเนิ น การต่อ ไป และส าเนาอนุ มั ติการปรับ แผนเพื่ อใช้ในการตรวจสอบโครงการในระบบ DOC กั บ
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และกากับติดตาม
ไม่อนุมัติ ส่งคืนเรื่องหน่วยงาน
8) หน่วยงานส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยสาเนาการอนุมัติปรับแผนเพื่อใช้ในการ
กากับติดตามการดาเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่อง/แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงหรือบันทึกโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติปรับแผน และรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานใน
ระบบ DOC
9) กรณีปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน (หน่วยงานผู้รับโอน) ดาเนินการ
อนุมัติโครงการตามข้อ 2.2 หรือปรับแผนตามข้อ 3.1 และบันทึกหรือปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ
และรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานในระบบ DOC

ภาพที่ 8 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการ
กรณีผลกระทบเป้าหมายโครงการ/ข้ามหน่วยงาน
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3.3 การปรับแผนปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณคืนกรมอนามัย
หลักเกณฑ์การอนุมัติ
1) การปรับแผน อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ
2) ดาเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานของโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายและหน่วยงานไม่มีความประสงค์ในการ
นาไปใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการอื่น
3) เอกสารประกอบการขออนุมัติ
- หนังสือขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ (เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อานวยการกองคลัง)
- แบบฟอร์มปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน (คืนกรมอนามัย)
- สาเนาแผนปฏิบัติการประจาปีและโครงการนอกแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย
ขั้นตอนการดาเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดทาแบบฟอร์มโอนเงินข้ามหน่วยงาน (คืนกรมอนามัย) ตาม
แบบฟอร์มของกรมอนามัย
2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มโอนเงิน
งบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบั ติการประจาปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบ
ราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้อานวยการหน่วยงาน
3) ผู้อานวยการหน่ วยงาน พิ จารณาเห็ น ชอบการปรับ แผนและลงนามหนังสื อบัน ทึก ขอคืนเงิน
งบประมาณ (ผ่านกองคลัง) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
4) กองคลั ง ตรวจสอบงบประมาณเหลื อ จ่ า ยหน่ ว ยงาน ประสานกองแผนงานเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล
ประกอบการการพิจารณา และจัดทาหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนามัย (รองอธิบดีกรมอนามัยที่กากับดูแล
หน่วยงาน)
5) รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบการคืนเงินงบประมาณและลงนามอนุมัติการโอนข้าม
หน่วยงานคืนเงินงบประมาณส่วนกลางกรมฯ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้กองคลัง
6) กองคลัง ดาเนินการ
อนุมัติ ดาเนินการตัดโอนงบประมาณของหน่วยงานคืนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ และสาเนา
แบบฟอร์มโอนเงิน งบประมาณเพื่อใช้ในการคุมบั ญ ชีห น่ วยงาน พร้อมทั้ง จั ดทาบั นทึ กแจ้งหน่ วยงานและ
กองแผนงาน เพื่อดาเนินการตรวจสอบโครงการในระบบ DOC กับแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานและ
กากับติดตาม
ไม่อนุมัติ ส่งคืนเรื่องหน่วยงาน
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7) หน่วยงาน ส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยสาเนาแบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการกากับติดตามการดาเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน
8) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/กลุ่ ม งาน ด าเนิ น งานตามที่ อ นุ มั ติ ป รั บ แผน ปรั บ ปรุ ง โครงการและรายงาน
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานในระบบ DOC

ภาพที่ 9 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณคืนกรมอนามัย
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3. ระยะที่ 3 การนาไปสู่การปฏิบัติ
จากข้ อ สรุ ป และตกลงร่ ว มกั น จึ ง ด าเนิ น การเสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบแนวทางการบริ ห าร
แผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย (งบด าเนิ น งาน) ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารกรมอนามั ย ตามหนั งสื อ กองแผนงาน ที่ สธ
0905.02/112 ลงวัน ที่ 21 มกราคม 2562 เรื่องขออนุมัติ แนวทางการบริห ารแผนปฏิบั ติการกรมอนามัย
(งบดาเนิน งาน) โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามคาสั่งกรมอนามัยที่ 1163/2561 เรื่อง มอบอานาจให้ รองอธิบดี
กรมอนามั ย ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รมอนามั ย ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ได้ ก าหนดเงื่อ นไข
หลักเกณฑ์เฉพาะประกอบคาสั่งฯ ข้อ 3.3 การเสนอนโยบายที่สาคัญ ข้อย่อย 3.3.1 นโยบายด้านงบประมาณ
และการเงิน การคลัง การนาเสนออธิบดีต้องผ่ านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน และให้ห น่วยงาน
เจ้ าของเรื่องดาเนิ น การเป็ น ไปตามขั้น ตอนแนวทางที่ กองแผนงานกาหนด และในย่อหน้าสุ ดท้า ยเอกสาร
ประกอบของคาสั่งฯ ในกรณีที่ยังไม่มีขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนแน่นนอน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตรวจสอบก่อนนาเสนออธิบดีกรมอนามัย และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาขั้นตอนแนวทางให้ชัดเจน
เพื่อถือปฏิบัติในกรมอนามัย
ทั้งนี้เมื่อได้รับ การอนุ มัติ ได้สื่ อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้ และความเข้าใจสู่การนาไปปฏิบั ติของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยแจ้งเวียนแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) เพื่อถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0905.02/ ว 776 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) พร้อมทั้งได้สร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดการปฏิบัติ
ในหลายช่องทาง อาทิ เช่น การดาวน์ โหลดแนวทางฯ หน้ าเว็บไซต์กองแผนงาน การบรรยายการบริห าร
แผนปฏิบัติการในหน่วยงาน และการสอดแทรกประเด็นการบริหารหรือการทบทวนความเข้าใจต่อการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่กาหนดในโอกาสการเป็นวิทยากรและในวาระการประชุมต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติด้าน
การบริหารแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย

4. ระยะที่ 4 การประเมินผล
การติดตามและประเมิน กระบวนการการดาเนินงานตามคู่มือแนวทางการบริห ารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ช่วงแรกของการนาแนวทางฯ ไปใช้ พบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามขั้นตอนการ
ดาเนินงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติระดับ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณภายใต้
กลุ่ มบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ซ่ึ งเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติด่านแรก ในการท าหน้าที่สื่ อสารและสร้างความเข้าใจให้ ผู้ บริห าร
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง
การปฏิบัติตามกระบวนงานแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ซึ่งเกิดจากความ
เข้าใจไม่ตรงกันในแต่ละบุคคล และมีความคุ้นชินกับการปฏิบัติแบบเดิมของหน่วยงาน เช่น แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการมีองค์ประกอบและข้อมูลไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ประเด็นที่พบได้บ่อยที่สุด
ตามกระบวนงานการบริหารแผนปฏิบัติการ คือ การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีหน่วยงานขอรับ
การจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพิ่ม พบว่ามีความหลากหลายตามประสบการณ์เดิมและความสะดวกของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเสนอของบประมาณโดยตรงกับผู้บริหาร หรือการเสนอผ่านไปยังผู้อานวยการกองคลัง
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รวมไปถึงความไม่เข้าใจในแบบฟอร์มการดาเนินการปรับแผนปฏิบัติการ จึงได้มีการทวนขั้นตอนการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลาง ในหลายๆ ครั้ง และจัดทาตัวอย่างการ
ปรับแผนปฏิบัติการในแต่ละกรณีตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ
มากขึ้นทาให้การดาเนินงานเป็นระบบและมีลักษณะมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้นในปัจจุบัน
จากการประเมิน ออนไลน์ ความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริห าร
แผนปฏิบั ติการกรมอนามัย (ดาเนิ นงาน) ผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 173 คน มีข้อมูลทั่วไปที่ส าคัญ ดังนี้
1) ตาแหน่งการปฏิบัติงาน/การดาเนินงานประกอบด้วยผู้อานวยการหน่วยงาน ร้อยละ 5.2 (9 คน) หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุ ทธศาสตร์ ร้อยละ 11.6 (20 คน) ผู้ ปฏิบัติงานกลุ่ มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 26 (45 คน) และเป็ น
เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีหน่วยงาน ร้อยละ 57.2 (99 คน)
2) อายุการปฏิบัติงานที่กรมอนามัยประกอบด้วยน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 8.1 (14 คน) อายุการปฏิบัติงาน 2 - 3 ปี
ร้อยละ 18.5 (32 คน) อายุการปฏิบัติงาน 4 - 5 ปี ร้อยละ 10.4 (18 คน) อายุการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี ร้อยละ
16.8 (29 คน) และมีอายุการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 46.2 (80 คน) และ 3) ระดับการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ฯ ต่ากว่าปริญ ญาตรี ร้อยละ 1.2 (2 คน) ระดับ ปริญ ญาตรี ร้อยละ 49.1 (85 คน) และ
สู งกว่ าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 49.7 (86 คน) โดยสรุ ป ความพึ งพอใจ ความเข้ าใจ และการปฏิ บั ติ ต าม
“แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ตามตารางข้อมูลดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ (คน)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน
1) ประเด็นภาพรวม “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
8.7
55.5
31.8
1.7
2.3
 เนื้อหาคู่มือแนวทางอ่านแล้วเข้าใจง่าย
(15)
(96)
(55)
(3)
(4)
8.1
55.5
27.7
6.9
1.7
 ขั้นตอนปฏิบัติความชัดเจน เข้าใจง่าย
(14)
(96)
(48)
(12)
(3)
8.1
53.2
33.5
4.0
1.2
 แบบฟอร์มต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
(14)
(92)
(58)
(7)
(2)
56.1
28.9
2.3
1.2
 สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงาน 11.6
(97)
(50)
(4)
(2)
สามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบั ติงานมิ ให้ เกิด (20)
ข้อผิดพลาด
56.1
26.0
5.2
1.2
 เสริ ม สร้ า งมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพในการ 11.6
(97)
(45)
(9)
(2)
ปฏิ บั ติ งาน ภายใต้ก ระบวนงานการบริห าร (20)
งบประมาณของกรมอนามัย
61.3
24.3
4.0
1.2
 ความเหมาะสมโดยรวมในการน าไปใช้ 9.2
(16)
(106)
(42)
(7)
(2)
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
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ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ (คน)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน
2) ประเด็นย่อย “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
57.8
27.2
4.0
0.6
 แบบฟอร์มโครงการ มีความเหมาะสม ชัดเจน 10.4
(18)
(100)
(47)
(7)
(1)
เข้าใจง่าย
57.2
27.7
2.9
1.2
 ขั้น ตอนการอนุ มั ติ โครงการ มี ค วามชั ด เจน 11.0
(19)
(99)
(48)
(5)
(2)
เข้าใจง่าย
55.5
29.5
5.8
2.3
 แบบฟอร์ ม การปรั บ แผน มีค วามเหมาะสม 6.9
(12)
(96)
(51)
(10)
(4)
ชัดเจน เข้าใจง่าย
54.9
28.9
7.5
1.2
 ขั้น ตอนการปรับ แผน มีความชัดเจน เข้าใจ 3.5
(13)
(95)
(50)
(13)
(2)
ง่าย
52.0
33.5
5.2
2.9
 ขั้นตอนการของบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย 6.4
(11)
(90)
(58)
(9)
(5)
มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย
53.2
28.9
6.9
2.9
 การสื่ อสาร และอธิบ ายการดาเนิ น งานของ 8.1
(14)
(92)
(50)
(12)
(5)
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน
ตารางที่ 2 ข้อมูลสรุปความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนินงาน) มีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด รวมร้อยละ 67.7 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุดในทุกกลุ่มตาแหน่งการปฏิบัติงาน/การดาเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าในกลุ่มผู้บริหาร
หน่ ว ยงานมี ค วามพึ งพอใจ (มากถึ งมากที่ สุ ด ) สู งที่ สุ ด ร้ อ ยละ 77.9 รองลงมากลุ่ ม หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห าร
ยุท ธศาสตร์ ร้อยละ 70.0 ต่อมากลุ่ม ผู้ป ฏิบั ติงานกลุ่ มบริห ารยุท ธศาสตร์ ร้อยละ 60.0 และกลุ่ มเจ้าของ
โครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีหน่วยงาน ร้อยละ 53.5
การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ยังสร้างความเข้าใจ
ความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งมีระดับความพอใจ
มากถึงมากที่สุด รวมร้อยละ 67.7 และมีความพึงพอใจในระดับ มากถึงมากที่สุ ดในทุกกลุ่ ม ตาแหน่งการ
ปฏิ บั ติ ง าน/การด าเนิ น งานเป็ น ทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยพบว่ า ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานมี ค วามพึ ง พอใจ
(มากถึงมากที่สุด) สูงที่สุดร้อยละ 88.9 รองลงมากลุ่ม หั วหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 85.0 ต่อมา
กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติงานกลุ่ มบริห ารยุ ทธศาสตร์ ร้อยละ 66.7 และกลุ่ มเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิ ดชอบโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีหน่วยงาน ร้อยละ 53.5 รวมถึงมีความพึงพอใจโดยรวมในการนาไปใช้
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ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกกลุ่ม ตาแหน่งการปฏิบัติงาน/การดาเนินงาน
เป็นทิศทางเดียวกัน รวมร้อยละ 70.5 โดยพบว่าในกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานมีความพึงพอใจ (มากถึงมากที่สุด)
สูงที่สุดร้อยละ 88.9 รองลงมากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 70.0 ต่อมากลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 66.7 และกลุ่มเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีหน่วยงาน ร้อยละ 54.5
ในส่วนประเด็นย่อยของแนวทางและเครื่องมือในการดาเนินงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนิ น งาน) เช่น 1) แบบฟอร์มโครงการและขั้น ตอนการอนุมั ติโครงการ มีค วามชัดเจน
มี ค วามเหมาะสม ชั ด เจนเข้ า ใจง่า ย พบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ (มากถึ งมากที่ สุ ด ) รวมร้ อ ยละ 68.2
2) แบบฟอร์มการปรับแผนและขั้นตอนการปรับแผน มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมร้อยละ 62.4
และ 3) ขั้นตอนการของบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมร้อยละ
58.4 รวมถึงการสื่อสารและอธิบายการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงานมีระดับความพึงพอใจมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 61.3 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบประเมินบางส่วนได้เสนอประเด็นที่ควรมีการทบทวน ปรับปรุงมากที่สุด
(3 ลาดับแรกที่สาคัญ) ดังนี้
1) ขั้น ตอนวิธีการต่างๆ ควรทาออกมาให้ เข้า ใจง่ายต่อการปฏิ บัติงาน เช่น การแปลงเนื้ อหาของ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติงานเป็น Flow chart ที่เข้าใจง่าย
2) ระบุระยะเวลาที่สามารถดาเนินการได้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้สามารถวางแผนการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ทันทีอย่างรวดเร็ว
3) ทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ภาคผนวก ข้อมูลและคาสั่งต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
พร้อมทั้งมี ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เช่น 1) ผู้ทรงคุณ วุฒิ ควรมีบทบาทร่วมในการให้
คาแนะนาการยกร่างแผนฯ โครงการ ระบบการกากับ และประเมินผล กลางแผน สิ้นแผน 2) การปรับจุดเด่น
ในแต่ละหัวข้อ ทั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง เช่น ใช้ตัวอักษรสี หรือ ใส่กล่องข้อความ ให้เด่นเห็นชัดขึ้นเพื่อสะดวก
ในการหาข้อมูล และ 3) ควรมีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
ไม่สามารถตอบคาถามหรือให้ความชัดเจนได้
ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นผู้ปฏิบัติงานในการใช้
อ้างอิงในการดาเนินงาน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในการทบทวนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามบริบทการดาเนินงาน
ให้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ บริบ ทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะอย่ างต่อเนื่อง และสามารถ
พั ฒ นาไปสู่ มาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) เป็ น มาตรฐานเดีย วกั น ของ
กรมอนามัย ในการร่วมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การจัดทาแนวทางการบริ ห ารแผนปฏิบั ติการกรมอนามัย (งบดาเนิ นงาน) ได้ดาเนิน การ
ตามกระบวนการและขั้ น ตอนการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ
2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP)
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ
และเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ
ขั้นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันในกรมอนามั ย และ 2) เพื่อศึกษาผลการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
(งบดาเนิ น งาน) ปี พ.ศ. 2562 และความพึ งพอใจ ความเข้ าใจ และการปฏิ บั ติ ตามแนวทางการบริห าร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) โดยมีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้าน
การบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และน ามาก าหนดมาตรฐานเชิ ง คุ ณ ภาพ (Standard Operating
Procedure : SOP) ในการปฏิ บั ติให้ เป็ น ระบบ ขั้น ตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย ตามวัตถุป ระสงค์
ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังนี้

1. สรุป และอภิปรายผล
สถานการณ์และสภาพปัญหาของกระบวนงานการบริหารงบประมาณที่ผ่านมา มีการปฏิบัติและการ
ดาเนิ น การที่ห ลากหลาย และขาดขั้น ตอนและแนวปฏิ บัติที่ชัดเจนในการบริห ารแผนปฏิบั ติการประจาปี
งบประมาณของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย
ประกอบกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน จึงทาให้
โครงสร้างการบริหารงบประมาณประจาปีขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการกาหนดการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอนและประเด็นการปฏิบัติ จากสถานการณ์และสภาพปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอในการแก้ปัญหา โดยจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ และ
สร้างความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการดาเนินงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้าง
มาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย
กระบวนการดาเนิ นงานได้ นาทฤษฎี และหลั กการพัฒ นาระบบแบบไม่ซับซ้อนที่เป็นแนวทางหรือ
วิธีการเพื่อพัฒ นาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ โดยยึด
หลักการตัวเชื่อมระหว่างวัตถุป ระสงค์ (Ends) แนวทาง (Ways) และเครื่องมือ (Means) ที่ สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง โดยทุกฝ่ายร่วมเรียนรู้ ยอมรับ และปฏิบัติสู่มาตรฐานการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เมื่อได้
ดาเนินการแล้วเสร็จจึงได้เสนอขออนุมัติ คู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
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ตามหนั งสื อกองแผนงาน ที่ สธ 0905.02/112 ลงวัน ที่ 21 มกราคม 2562 และได้ สื่ อ สารการปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางฯ ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการอ้างอิงการดาเนินการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0905.02/
ว 776 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 พร้อมทั้งสร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดการปฏิบัติในหลาย
ช่องทาง อาทิเช่น การดาวน์โหลดแนวทางฯ หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน การบรรยายการบริหารแผนปฏิ บัติการ
ในหน่วยงาน และการสอดแทรกประเด็นการบริหารหรือการทบทวนความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กาหนดในโอกาสการเป็นวิทยากรและในวาระการประชุมต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติด้านการบริหาร
แผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งกระบวนการ ฯ
ดังกล่าว สามารถสร้างระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐานเชิงคุณภาพเดียวกันในกรมอนามัย
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ในการแก้ไขปั ญ หาความไม่ ชัดเจนของระบบและกลไกการบริห ารแผนปฏิ บั ติก ารที่ เป็ น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของกรมอนามัย
ทั้งนี้ จ ากการติด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ นงานตามคู่มือ แนวทางการบริห ารแผนปฏิบั ติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ช่วงแรกของการนาแนวทางฯ ไปใช้พบว่า การดาเนินการของหัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังมีการปฏิบัติไม่ตรงตามขั้นตอนการดาเนินงาน ซึ่งประเด็น
ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ การขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย ซึ่งจะมีการปฏิบัติที่ ไม่ตรงตาม
แนวทางการดาเนินงานฯ โดยมีหลากหลายตามประสบการณ์เดิมและความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเสนอ
ของบประมาณโดยตรงกั บ ผู้ บ ริ ห าร การเสนอผ่ านไปยั งผู้ อ านวยการกองคลั ง ซึ่ งต้ อ งมี ก ารทวนขั้ นตอน
การปฏิ บั ติ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เข้ าใจร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น มาตรฐานกลาง ในหลายๆ ครั้ ง
ซึง่ หน่วยงานได้พยายามให้เหตุผลเชิงเวลาว่ามีความเร่งด่วนในการดาเนินงาน ถ้าจะต้องผ่านการวิเคราะห์และ
การตรวจสอบงบประมาณ จากกองแผนงานและกองคลั ง จะท าให้ ก ารด าเนิ น การล่ าช้ ากระท บต่ อ การ
ดาเนินงาน จึงไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวปรากฏว่าทาให้กระบวนการอนุมัติ
ล่ าช้ าไปกว่าเดิ ม เนื่ อ งจากผู้ บ ริห ารให้ ความส าคัญ ต่อกระบวนการบริห ารเชิ งคุณ ภาพและมา ตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จึงได้มีการเสนอเรื่องกลับมายังกองแผนในการให้ข้อพิจารณาประกอบการอนุมัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติ อีกทั้งประเด็นปัญหาที่พบมากคือความไม่เข้าใจในแบบฟอร์มการดาเนินการปรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งเกิด
จากการวางแผนกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการหรือเกิดจากการสังการจากผู้บริหารในการปรับ เปลี่ยน
การดาเนิ น งานของโครงการและการปรับ เปลี่ ยนงบประมาณของโครงการในภาพรวม โดยต้องมีการปรับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องและรองรับการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติเดิมไม่มีแบบฟอร์ม
การด าเนิ น การและไม่ มี เงื่อ นไขในการบริ ห ารหรือ การปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร จึ ง ท าให้ ห ลายๆ หน่ ว ยงาน
ไม่สามารถระบุ ข้อมูล ที่ถูกต้ องในแบบฟอร์มและไม่เป็นในลั กษณะเดียวกัน จึงได้มีการจัดทาตัว อย่างตาม
แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการในแต่ละกรณี พร้อมทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจมากขึ้น
ทาให้การดาเนิน งานเป็นระบบและมีลักษณะมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้นในปัจจุบัน และจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า กลุ่มเป้าหมายของทุกกลุ่มตาแหน่งการปฏิบัติงานมีความเข้าใจของเนื้อหา
คู่มือแนวทางฯ ขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มการดาเนินงาน ที่ระดับ ความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดภาพรวม
ในแต่ละด้านมากกว่าร้อยละ 60.0 และมีความเข้าใจสามารถใช้อ้างอิงการปฏิบั ติงาน ในระดับความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุดรวมร้อยละ 67.7 ทั้งนี้ยังพบว่าคู่มือแนวทางฯ เสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
และมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดรวมร้อยละ
67.7 และ 70.5 ตามลาดับ โดยทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีความเข้าใจและมีความ
พึงพอใจเป็ น ทิศทางเดีย วกัน แสดงให้ เห็ น การยอมรับและความเชื่อมัน ต่อระบบกลไกการดาเนินงานที่ได้
ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ คู่ มื อ ตามแนวทางฯ ในปั จ จุ บั น ยั งคงมี ปั ญ หาด้ า นความเข้ า ใจอยู่ บ้ า ง
โดยเฉพาะในผู้ปฏิบัติงานใหม่ของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ที่จะต้องสื่อสารและขับเคลื่อนในหน่วยงาน แต่ด้วย
การจัดทาแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารได้ศึกษาทาความเข้าใจและสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเรียนรู้ควบคู่ การปฏิบัติจริง ได้ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิง
ในการด าเนิ น งาน และสามารถน าไปสู่ มาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพ (Standard Operating Procedure : SOP)
ในการปฏิบัติที่เป็ นระบบ มีขั้นตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย ในการร่วมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษา วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และการจั ดท าแนวทางการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย
(งบดาเนิ นงาน) ได้ดาเนิ นการศึกษาและน าเสนอกรอบแนวคิด กระบวนการดาเนินงานเชิงคุณภาพ แต่ด้วย
สถานการณ์ แนวโน้มที่มีผลกระทบต่ออนาคต และข้อกาหนดด้านระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อเร่งให้เกิด
ขั้นตอนการขับเคลื่อนการดาเนินงานในสถานการณ์ ปัจจุบันให้ทันต่อการปฏิบัติเป็นสาคัญ จึงมีข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพ และคุณค่ามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) เสริมสร้างทักษะ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแผนงานและงบประมาณของ
กรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจบริบทกระบวนการจัดทาและการบริหารแผนปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
พร้อมทั้งเกิดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพระดับหน่วยงาน และลดการปรับแผนปฏิบัติการที่ไม่จาเป็น
2) เสริมสร้างความเข้มเข็งกระบวนการควบคุมภายใน พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดการกากับติดตามการ
ดาเนินการหรือการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ในกระบวนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
3) นโยบายผู้ บ ริ ห าร ข้อ ก าหนด หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ คาสั่ ง และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งอาจมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการปรั บ เปลี่ ย น
อย่างรวดเร็ว (Disruption) ทางเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาและการไม่หยุดนิ่งทางความคิดในการขับเคลื่อน
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การดาเนินงานเชิงระบบแบบยืดหยุ่น และขยายสู่การสร้างระบบสารสนเทศในเชิงการบริหารแผนปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการดาเนินในอนาคตเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและลดภาระการดาเนินงาน จะต้องมีการบริหารและ
การปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารของกรมอนามั ย และของหน่ ว ยงานอย่ างเท่ าทั น สถานการณ์ ตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า และภาคี เครื อ ข่ า ยในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการปรับแผนการดาเนินงานอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่องตามสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ จึงจาเป็นในการต่อยอดการพัฒนาในเชิงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
แผนปฏิบัติการเพื่อลดขั้นตอนและภาระของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
4) การพัฒนาต่อยอดสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานแบบยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทาง
การบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย (งบด าเนิ น งาน) ไปสู่ ก ารก าหนดและจั ก ท าแนวทางการบริห าร
แผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย ในส่ ว นอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น แผนการบริ ห ารงบลงทุ น งบรายจ่ า ยอื่ น เป็ น ต้ น
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) และสร้างคุณภาพการปฏิบัติงาน
ภายในกรมอนามัยอย่างองค์รวม
5) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operation Procedure : SOP) หรื อ คู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน
มาตรฐาน และกระบวนการจั ดท ามี ห ลายๆ รูปแบบและปั จจัยที่ เกี่ย วข้อ ง ภายใต้ ส ถานการณ์ ของแต่ล ะ
หน่วยงานมีความซับซ้อน การประยุกต์และการปรับเปลี่ยนตามบริบทการดาเนินงานจึงมีความจาเป็นและ
ส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การการพั ฒ นากระบวนการคิ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ ไม่ ยึ ด ติ ด ทฤษฏี จ นไม่ ส ามารถสร้ า ง
กระบวนการดาเนินงานที่เหมาะสมต่อองค์กร
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เรียน ผู้อานวยการ............(ผู้โอน)...............
ตามหนังสือสานัก/กอง.....(ผู้โอน)..........เลขที่.................ลงวันที่................ ได้แจ้งแผนการดาเนินงาน
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โครงการเดิมของหน่วยงานต้องอยู่ภายใต้แผนการจัดสรรงบประมาณเดียวกับผู้โอน) โดยมีผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน (ชื่อ-สกุล)...........................ตาแหน่ง....................โทรศัพท์.......................
2. รั บ โอนเงิน งบประมาณ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ.......................จ านวน ............บาท
(.....................บาทถ้ ว น) (กรณี เพิ่ ม โครงการใหม่ ข องหน่ ว ยงาน) โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน
(ชื่อ-สกุล)......................ตาแหน่ง...................โทรศัพท์....................
3. ไม่รับโอนเงินงบประมาณ เนื่องจาก.....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ผู้อานวยการ.....................................................
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2. แบบประเมินความพึงพอใจและการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)
แบบประเมินความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน
“แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
--------------------------------------ความเป็นมา
ตามที่กรมอนามัย อนุมัติแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) เพื่อให้หน่วยงานได้
ดาเนินการตามขั้นตอนแนวทางที่ชัดเจนถือปฏิบัติในกรมอนามัย และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ใช้อ้างอิงในการดาเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย โดยกองแผนงานได้สื่อสารและทาความเข้าใจการดาเนินการตาม
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0905.02/ว 776 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2562 และในการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ในหลาย ๆ ครั้ง ที่ผ่านมา นั้น
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายการดาเนินงาน จึงได้
กาหนดให้ทบทวนแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดาเนินงาน) ให้สอดคล้องสถานการณ์ และเพิ่ม
คุณภาพ คุณค่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมอนามัย
คาชี้แจง
1. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทบทวน พัฒนา “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)” ให้มีความเหมาะสมในโอกาสต่อไป
2. ขอความกรุณาท่านได้โปรดเลือกคาตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับ
ความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ตาแหน่งการปฏิบัติงาน/การดาเนินงาน
 ผู้อานวยการหน่วยงาน
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีหน่วยงาน
1.2 อายุการปฏิบัติงานที่กรมอนามัย
 น้อยกว่า 1 ปี
 2 - 3 ปี
 4 - 5 ปี
 6 – 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตาม “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2.1 ประเด็นภาพรวม “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
1) เนื้อหาคู่มือแนวทาง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2) ขั้นตอนการปฏิบัติ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
3) แบบฟอร์มต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4) สร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการ
ดาเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด
5) เสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย
6) ความเหมาะสมโดยรวมในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2.2 ประเด็นย่อย “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
1) แบบฟอร์มโครงการ มีความเหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย
2) ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
3) แบบฟอร์มการปรับแผน มีความเหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย
4) ขั้นตอนการปรับแผน มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
5) ขั้นตอนการของบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย มีความ
เหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย
6) การสื่อสาร และอธิบายการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ต่อการทบทวน พัฒนา “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดาเนินงาน)”
3.1 ประเด็นที่ควรมีการทบทวน ปรับปรุงมากที่สุด (3 ลาดับแรกที่สาคัญ)
1) .................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................
3.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
กองแผนงาน กรมอนามัย

