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กิตติกรรมประกาศ 
 

 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน ร่วมขับเคลื่อนด าเนินการสู่การปฏิบัติด้วยความตั้งมั่น
เพ่ือให้กรมอนามัยเกิดกระบวนการท างานเชิงระบบและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard 
Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาจุดร่วมทั้งเชิงการบริหารและเชิงปฏิบัติ  
ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็น 
ผู้ถ่ายทอด สื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อผู้รับผิดชอบงานระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
สะท้อนข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรค และร่วมแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) อีกทั้งขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนงาน ของกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามส าหรับความกรุณาสละเวลาตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแสดง
ความคิด มุมมองความเห็นต่างๆ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  



II 
 

บทคัดย่อ 
 

 การจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้ด าเนินการ  
ตามกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
มาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติ งานด้านการบริหาร
แผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ เป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐาน
เดียวกันในกรมอนามัย โดยศึกษาสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพปัญหาและอุปสรรค นโยบาย ระเบียบ 
ค าสั่ง กฎหมาย รวมถึงแนวคิดทฤษฎีด้านมาตรฐานเชิงคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติและข้อคิดเห็น
จากผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้ปฏิบัติด้านแผนและงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในระดับกรมภายใต้กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการบริหารแผนปฏิบัติการ 
มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน เกิดความสับสนและหลากหลายในการปฏิบัติงาน จึงร่วมพัฒนาข้อเสนอ
และจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ด าเนินงาน) เสนอขออนุมัติและสื่อสาร
ความเข้าใจและการปฏิบัติ ช่วงต้นการน าไปใช้ยังมีการปฏิบัติไม่ตรงตามขั้นตอนการด าเนินงาน จึงได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้อ้างอิงในการ
ด าเนินงานเป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันในกรมอนามัย  สอดคล้องตามผลการประเมินใน
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ เกิดการเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพและมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญและที่มำ 
 กรมอนามัย มีกระบวนงานและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สอดคล้อง
ตามวิธีการงบประมาณและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี ซึ่งได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานพร้อมทั้ง
ทบทวนกระบวนงานและขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
กระบวนงานจัดท างบประมาณ โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์/มาตรการ และ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ให้สอดรับกับนโยบายในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี เพ่ือส่งให้
ส านักงบประมาณจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระบวนงานต่อมาคือ การบริหาร
งบประมาณ เป็นการน างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติไปใช้จ่าย โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และกระบวนงานสุดท้ายคือ กระบวนงานติดตาม และ
ประเมินผล เป็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ภายใต้เป้าหมายการด าเนินงานของกรมอนามัย และรายงานผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จึงเป็นการด าเนินงานส าคัญเมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย  
(ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน) ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีตการบริหาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ยังขาดขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การจัดสรรและบริหารงบประมาณ เกิดความสับสนและหลากหลายในการปฏิบัติงานตามความต้องการของ
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือการสั่งการของผู้บริหารที่มีการมอบหมายเป็นการเฉพาะครั้ง จึงท าให้ การ
ปฏิบัติไม่เป็นระบบขั้นตอนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวในกรมอนามัย ดังนั้นผู้บริหารกรมอนามัยได้ให้
ความส าคัญกับการสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติงาน
ของกรมอนามัย โดยมอบหมายให้กองแผนงานพัฒนาและก าหนดขั้นตอนแนวทางนโยบายด้านงบประมาณ
และการเงินการคลัง เพ่ือให้หน่วยงานใช้อ้างอิงการปฏิบัติเป็นแนวทางการด าเนินงานของกรมอนามัย จึงได้
ศึกษาและจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
อ้างอิงในการด าเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
กรมอนามัย 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1) เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP)  
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย  และเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  

2) เพ่ือศึกษาผลการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ปี พ.ศ. 2562 และความพึงพอใจ 
ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

3) เพ่ือจัดคู่มือท าแนวทางการการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  ภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ให้เป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันในกรมอนามัย 
 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษาและสังเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัยที่ผ่านมา 
ข้อมูล รูปแบบขั้นตอน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นคู่มือ 
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ในการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย ในการปฏิบัติให้เป็ นระบบ 
ขั้นตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย  พร้อมทั้ งศึกษาผลการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน) พ.ศ. 2562 และความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย
การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษา เพ่ือท าข้อเสนอการพัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม
และสอดคล้องภายใต้บริบทที่ควรจะเป็นของกรมอนามัย โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การศึกษานี้ มีขอบเขตเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม และสถานการณ์การปฏิบัติในการบริหาร
แผนปฏิบัติการของกรมอนามัยจากอดีตถึงปัจจุบัน องค์ประกอบ กลไก รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งสภาพ
ปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณและแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย 
รวมถึงนโยบาย ระเบียน ค าสั่ง กฎหมาย ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือระบบ แนวคิดทฤษฎีด้าน
มาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติและ
ข้อคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้ปฏิบัติด้านแผนและงบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลประสบการณ์แนวทางการ
บริหารจัดการของหน่วยงานอ่ืน ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในระดับกรม ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ออกแบบระบบที่เหมาะสมส าหรับกรมอนามัย รวมถึงการติดตามการใช้งาน
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ผลการด าเนินงาน ความเข้าใจ และความพึง
พอใจ จากการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ในการปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การศึกษามีขอบเขต
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จ าเพาะประเด็นการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย ในการบริหาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารกรมอนามัย (ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน) 
  

2) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เมษายน พ.ศ. 2562 

 
4. กรอบแนวควำมคิดและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้ศึกษา ประมวล และ
สังเคราะห์ข้อมูล ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สภาพปัญหาการด าเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัยที่ผ่านมา โดยเฉพาะนโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในปรับบริบทการบริหาร
แผนปฏิบัติการให้เป็นระบบขั้นตอนและมมีาตรฐานเดียวกันในกรมอนามัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
4 ระยะ ดังนี้ 
 1) ระยะที่ 1 ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น 
 1.1 ประมวล ทบทวน และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการด าเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการ  
กรมอนามัยที่ผ่านมา และบริบทการบริหารแผนปฏิบัติการต่างๆ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบขั้นตอน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องตามการด าเนินงานในเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการ 
ความถูกต้อง และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 วิเคราะห์ เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure : SOP) ในการเทียบเคียง 

1.4 พัฒนากรอบแนวคิดการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
เพ่ือให้สามารถเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 2) ระยะที่ 2 พัฒนำแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ระดมความคิดเห็น (focus group) ประสบการณ์ด าเนินงานในทางปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เป็นตัวแทนจากหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ
ภายใต้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือปรับกรอบแนวคิดการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบด าเนินงาน) ให้สอดคล้องตามบริบทการด าเนินงานที่สามารถปรับและเสริมสร้างการพัฒนาต่อยอดสู่การ
ปฏิบัติที่เกิดได้จริงอย่างเหมาะสม โดยยังคงให้เกิดการพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure : SOP)  
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           2.2 ยกร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนรู้ในการปรับปรุงให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน 

3) ระยะที่ 3 กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
           3.1 เสนอขออนุมัติความเห็นชอบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  
ต่อผู้บริหารกรมอนามัย 
           3.2 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้ และความเข้าใจสู่การน าไปปฏิบัติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 4) ระยะที่ 4 ประเมินผล 
           4.1 ติดตามและประเมินกระบวนงานการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  

4.2 ประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

4.3 สรุปผลการด าเนินงาน และทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน) ให้สอดคล้องตามบริบทการด าเนินงาน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องต่อการด าเนินงานในเชิงปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดและวิธีการด าเนินงาน 
 

ระยะที่ 1 ศึกษำข้อมูลเบื้องต้น 

 ข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
     - ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
     - แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     - การพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 สถำนกำรณ์แวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำร 
     - โครงสร้างการจัดการแผนปฏิบัติการ 
     - สถานการณ ์และสภาพปัญหา 
 
ระยะที่ 2 พัฒนำแบบมีส่วนร่วม 
     - ระดมความคิดเห็น (focus group)  
     - ยกร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ

กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

ระยะที่ 3 กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
    - ขออนุมัติความเห็นชอบ  
    - สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้  
ความเข้าใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะที่ 4 ประเมินผล 
    - ติดตามและประเมินกระบวนงาน   
    - ประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ 
และการปฏิบัติ  
    - สรุปผล และทบทวนปรับปรุง 
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) มีการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของกรมอนามัยทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
           2) มีการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) โดยใช้อ้างอิงในการด าเนินงานและลดการเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
6. นิยำมศัพท์ส ำคัญที่ใช้ในกำรศึกษำ 

กำรบริหำรแผนปฏิบัติกำร หมายถึง การบริการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่าย โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี ตามนโยบาย กรอบการด าเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย 

พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดในหมวดงบด าเนินงานที่ให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค โดยจัดท าเป็นโครงการในการ
บริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎแีละข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  

        

1. ขอบเขตกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ  
การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนส าคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/

โครงการ และนโยบายส าคัญของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ การขาดความเข้าใจและความไม่ชัดเจนในการ
บริหารแผนปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงส าคัญขององค์กร ในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของกรมอนามัย ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีระดับ
หน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์กร เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หรือ
เชื่อมโยงได้ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ที่ส่งผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้กระบวนการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน) ได้ค้นคว้าและศึกษาทฤษฎี แนวทางการด าเนินงาน เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลา ที่ต้องท าให้ส าเร็จ 
เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอน  
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการอย่างมี
ประสิทธิผล (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ) 
 ระบบงาน (Work System) หมายถึง วิธีการจัดโครงสรา้งและระบบการท างานของบุคลากรในส่วนราชการ 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ 
(เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือ
บริการ ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ (รศ.รัชต์วรรณ กาญจน
ปัญญาคม ,ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 การออกแบบกระบวนการ (Process Design) หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และแนวทางในการด าเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการเพ่ือให้ตอบสนองต่อข้อก าหนดของการ
ออกแบบและวัตถุประสงค์ของกระบวนการ (รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ,ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ 
(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 
การจัดการกระบวนการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 มาตรฐาน คือ สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป หรือสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด 
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่า
เป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงาน
ประเภทนั้นๆ ด้วย (ค าก าจัดความ ในคู่มือการจัดท ามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง คู่มือที่เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างาน 
ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ มักจัดท า
ขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการ
เรียนรู้ (Self-Learning Tool kits) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning 
Tool kits) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 คูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedure : SOP) หมายถึง เอกสารที่จัดท าขึ้น
เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอาจประกอบดวยระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual : PM)   
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น  (Work Instruction : WI) แ ล ะ เอ ก ส ารส นั บ ส นุ น  (Supporting Document : SD)  
(คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard  Manual โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) 
 เอกสาร คือ สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการท างาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น ทั้งนี้การ
จัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning Tool kits) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ชุดเครื่องมือการเรียนรู้  (Self-Learning Tool kits) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 
 นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการ (ค าสั่งกรมอนามัย ที่ 1163/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอบ ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 
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การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดย
ส านักงบประมาณ) 
 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการศาสนา ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้
ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ทั้งนี้งบอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่
ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และ 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งรวมถึงรายจ่าย 
ดังนี้ 1. เงินราชการลับ 2. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 3. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5. รายจ่ายเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ 6. ค่าใช้จ่ายส าหรับ
กองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นภายในหน่วยรับงบประมาณ และ 7. รายการที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดให้ใช้ในงบรายจ่ายนี้ เป็นกรณีไป (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตาม
วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  (พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561) 
 งบประมาณรายจ่ายข้ามปี  หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
(พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่  92 ก 11 
พฤศจิกายน 2561) 
 ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561) 
 เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใด ที่ต้องน าส่งคลัง แต่มี
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กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561) 
 แผนงาน หมายความว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่ก าหนดขึ้น
ใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ
(ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับ
หน่วยรับงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายความว่า การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอ่ืน (ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 เงินจัดสรร หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันใน
ระยะเวลาหนึ่ง (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
โดยส านักงบประมาณ) 
 การโอนเงินจัดสรร หมายความว่า การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส านักงบประมาณอนุมัติ
เงินจัดสรรจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆ ไปตั้งเป็นเงินจัดสรรของแผนงาน หรือ
ผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอ่ืน (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
 การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรร
ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากส านักงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส านักงบประมาณ) 
  

ทั้งนี้ภายใต้แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้ก าหนดค านิยามส าคัญ 
ที่ใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ดังนี้ 

การบริหารแผนปฏิบัติการ หมายถึง การบริการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่าย โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี ตามนโยบาย กรอบการด าเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย 

พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดในหมวดงบด าเนินงานที่ให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า 

ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค โดยจัดท าเป็นโครงการในการ

บริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง โครงการที่ก าหนดในแผนการด าเนินงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ที่ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย  

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ

จากกรมอนามัยระหว่างปีงบประมาณ หลังจากการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

การปรับแผนปฏิบัติการ หมายถึง การยกเลิกโครงการหรือการปรับสาระส าคัญของโครงการ ได้แก่ 

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเสร็จ/กิจกรรม/การเพ่ิม -ลดงบประมาณภาพรวมของ

โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากกรมฯ โดยการปรับแผนปฏิบัติ การ

ต้องไม่ข้ามแผนการจัดสรรงบประมาณ/ไม่ข้ามหมวดงบรายจ่าย/ไม่ข้ามหน่วยงาน  ทั้งนี้การปรับส่วนอ่ืนๆ  

ในโครงการที่ไม่ถือว่าเป็นการปรับแผนปฏิบัติการ เช่น การปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ

ของกิจกรรมภายใต้โครงการเดียวกันโดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณภาพรวมและไม่เพ่ิมกิจกรรมใหม่ของโครงการ  

การปรับแผนโอนเงินงบประมาณ หมายถึง การปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ข้ามแผนการจัดสรรงบประมาณ/ข้ามหมวดงบรายจ่าย/ข้ามหน่วยงาน  

การคืนงบประมาณ หมายถึง การปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน คืนส่วนกลางกรมอนามัย 

โครงการเงินนอกงบประมาณ หมายถึง โครงการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจากแหล่ง

ทุนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากกรมอนามัย เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนสนับสนุนตาม

ภารกิจ/บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน กรมอนามัย (ทั้งนี้ในกรณีที่แหล่งทุนไม่ได้ก าหนดแนวทางการบริหาร

โครงการและงบประมาณ ให้ใช้แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยโดยอนุโลม) 

หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ, 

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอนามัย

ในส่วนกลาง โดยมีฐานะเป็นส านัก กอง และฐานะเทียบเท่ากอง 
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2. กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 การจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ให้เกิดประสิทธิภาพและยัง
ประโยชน์คุณค่า ความถูกต้อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย และทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้อง อาทิ เช่น กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน
ที่ 92 ก 11 พฤศจิกายน 2561 ได้ก าหนดการบริหารงบประมาณ อาทิเช่น 

มาตรา 33 เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน การบริหารงบประมาณรายจ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด  

มาตรา 34 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อ านวยการตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา 35 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือน าไปใช้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได้ เว้นแต่ 

(1) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือน าไปใช้ได้ 
(2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการ

จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้า
ด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

(3) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน 
(4) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (3) และ (4) ให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย

ต่อการด าเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรือรายการ
ใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือน าไปใช้ใน
แผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ แต่ผู้อ านวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็น
ผลให้เพ่ิมรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจ
จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ
ได้ตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้อ านวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่าย 
งบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้ 
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มาตรา 39 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้
เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามท่ีมีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก 9 ตุลาคม 2546 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชีวัดความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้อง
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
ข้อ 8 หน่วยงานรับงบประมาณจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพ่ือใช้ในการก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับ
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ข้อ 16 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ

ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหรือ
ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

(2) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการ ให้หน่วยรับ
งบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ
ในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ต้องมี
การโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อส านักงบประมาณพร้อมกับการ
ส่งแผนให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่มี
ผลท าให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นเหตุในการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และ
ประหยัด และค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วย 

ข้อ 23 งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

(1) งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ใช้ส าหรับด าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบาย 

(2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่
ก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ 

(3) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพ้ืนฐาน ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยรับงบประมาณ 

(4) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 
(5) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้น าไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียนตามวงเงินที่

ก าหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร 
(6) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับการช าระต้นเงินกู้ 

ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือแผนการบริหารหนี้ของ
หน่วยรับงบประมาณ 

(7) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 
ให้เบิกจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนส ารองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการ เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
หรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย 
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ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปจ่าย 
ในแผนงานอ่ืน ให้กระท าได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพ้ืนฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือ
ระหว่างแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายจากคลังให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

ข้อ 28 นอกจากกรณีที่ก าหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอ่ืนๆ ภายในแผนงานเดียวกัน 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร ส าหรับงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ข้อ 29 กรณีที่หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ส านักงบประมาณก าหนดตามข้อ 28 ก าหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณสามารถ
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  
เมื่อหน่วยรับงบประมาณด าเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว  
ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย และส านักงบประมาณจะเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 34 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณก าหนด โดยให้จัดท ารายงาน ดังนี้ 

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่สิ้นไตรมาส 

(2) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่ายที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผน
ปฏิรูปประเทศ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งส านักงบประมาณภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(3) รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้งบประมาณ
รายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
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ข้อ 35 เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยงานรับ
งบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน
บูรณาการ ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด จัดส่งให้ส านักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นไตรมาส 

ข้อ 36 ส านักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย 

 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง 
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นงบรายจ่ายใดๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

(1) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพ้ืนฐาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็นงบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

(2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นงบบุคลากร งบด าเนินงาน และ
งบเงินอุดหนุน 

(3) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
(4) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงิน

คงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย จัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่น 
ข้อ 5 การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอน

เงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่ายใน  

งบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
(2) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้

ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกัน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้น าไปถัวจ่ายเป็นรายจ่าย  
ในลักษณะอ่ืนเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

(3) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
(4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ดังนี้ 
 ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนด 
 ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียดอ่ืนใด

ที่ก าหนด และให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(5) งบรายจ่ายอ่ืน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ตาม

รายการและจ านวนเงินที่ก าหนด และให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย เพ่ือให้ถูกต้องตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายที่
ก าหนดในข้อ 3 ให้กระท าได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

ข้อ 6 งบประมาณรายจ่ายตามเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่ได้
ปรับปรุงตามผลการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว กรณีที่ระบุวงเงินนอกงบประมาณไว้ส าหรับผลผลิตหรือโครงการใด 
เมื่อส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณเพ่ือสมทบกับเงินจัดสรรที่ได้รับเพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ผลผลิตหรือโครงการดังกล่าว 

กรณีเป็นรายการในงบลงทุน และเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายระบุ
จ านวนเงินนอกงบประมาณส าหรับรายการใด ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือสมทบกับเงินจัดสรรตามจ านวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุส าหรับรายการนั้น แต่หากจะใช้
เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่าจ านวนเงินตามเอกสารงบประมาณให้ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณก่อน 

ข้อ 7 นอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 6 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้ เงินนอก
งบประมาณสมทบกับเงินจัดสรร ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน ยกเว้นกรณีน าไปสมทบกับเงิน
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินกู้ หรือดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาล 

(2) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ 

(3) ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบด าเนินงาน 
การอนุญาตให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินนอกงบประมาณสมทบงบบุคลกรตาม (3) กรณี

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่ถือว่าการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบนั้นเป็นข้อผูกพันว่าส านัก
งบประมาณได้ให้ความเห็นชอบหรือความยินยอมที่จัดสรรงบประมาณส าหรับอัตราตั้งใหม่ให้ต่อไป 

ข้อ 8 กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร 
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(2) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
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ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อห นี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ 
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ 

ข้อ 9 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับรายการค่า
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากผลการจัดชื้อจัดจ้างสูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอ่ืน ภายใต้แผนงาน
เดียวกันหรือน าเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลาย
หน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ 

ข้อ 10 การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงิน
จัดสรรเป็นงบรายจ่ายใดๆ ตามท่ีก าหนดในข้อ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายแต่ละกรณี 

ทั้งนี้ ให้น าความตามข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้กับการใช้งบประมาณรายจ่าย การ
โอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางด้วย ยกเว้นการโอนเงินจัดสรรและการ
เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงจัดสรรนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์นี้ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 

3. ค าสั่งกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง 

 ค าสั่งกรมอนามัยที่ 1163/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมอนามัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยสามารถปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมอนามัยด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว  
ลดขั้นตอน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แนวทาง และภารกิจของกรมอนามัย โดยมอบหมายการด าเนินงาน
และการก ากับดูและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรมอนามัย ให้แก่รองอธิบดีกรมอนามัย ทั้งนี้ได้ก าหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์เฉพาะประกอบค าสั่งฯ ดังกล่าว บางส่วนไว้ ดังนี้  ข้อ 3 เรื่องทางนโยบายของกรมอนามัย 
ที่ไม่มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมอนามัย ดังนี้ ข้อ 3.3 การเสนอนโยบายที่ส าคัญ ประกอบด้วย ข้อ 3.3.1 
นโยบายด้านงบประมาณและการเงินการคลัง การน าเสนออธิบดีต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน 
และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานก าหนด ข้อ 3.3.4 นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรมอนามัย ต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานก่อน และให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานก าหนด (รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 
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0905.02/ว 336 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรี) และ
ในย่อหน้าสุดท้ายเอกสารประกอบของค าสั่งฯ ระบุว่า ในกรณีที่ยังไม่มีขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
แน่นนอน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบก่อนน าเสนออธิบดีกรมอนามัย และให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบตามข้อ 3.3.1 – 3.3.3 จัดท าขั้นตอนแนวทางให้ชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติในกรมอนามัย   

 ค าสั่งกรมอนามัยที่ 1164/2561 เรื่อง มอบอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มอบอ านาจให้รองอธิบดี และผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการสถาบัน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากับผู้อ านวยการ
กอง มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมัติการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุก
ขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่
เกี่ยวข้อง โดยรองอธิบดีมีอ านาจในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาท) ผู้อ านวยการหรือ
เทียบเท่า มีอ านาจในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) และยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น 

 ค าสั่งกรมอนามัยที่  1165/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 โดยมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ หรือที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนในระดับกอง และหรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่กรมอนามัยก าหนดให้มีฐานะเทียบเท่ากอง  ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมอนามัย ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรี โดยให้อยู่ภายในเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์เฉพาะ ทั้งนี้ได้มอบ
อ านาจเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 , สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง , ศูนย์อนามัยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ , ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนี้ ข้อ 1) การอนุมัติ
โครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือหลักสูตรการอบรม การอนุมัติ
ให้จัดการฝึกอบรม การจ้างงาน และอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงการฝึกอบรมและการจัด
งานที่หน่วยงานของตนเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยก าหนด ข้อ 5) การอนุมัติการ
จ่ายเงินบ ารุงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2561 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) เป็นต้น 
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4. กระบวนการและขั้นตอนจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) 
มีกรอบแนวคิด กระบวนการและข้ันตอนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามบริบทต่างๆ อาทิ 

 การจัดท ามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ อธิบายในคู่มือการจัดท ามาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ สรุปขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะท างานรับผิดชอบการจัดท ามาตรฐาน จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล จัดท ามาตรฐานงานบริการ และมาตรฐานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ รับฟัง
ความคิดเห็น/ระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง เสนอมมาตรฐานต่อผู้บริหาร ผลักดันมาตรฐานสู่ความส าเร็จ และ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานให้เหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกงาน/กระบวนงาน เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
หรือความเสี่ยงอะไรที่จะก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ 
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน สภาพปัจจุบันและปัญหาของการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและบริการ โดยก าหนดมาตรการ แนวทาง 
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และการปฏิบัติตามแผน 
  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดมาตรฐาน ในการด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานจนได้ผลลัพธ์
สอดคล้องตามเป้าหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการปรับปรุงตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องชี้ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ่มค่า และเชื่อมั่นได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงก าหนดเป็นมาตรฐาน 
ซึ่งจะต้องรักษาและปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
  ทั้งนี้ได้อธิบายวิธีก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่นิยมใช้ 4 วิธี คือ 1) การใช้ผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา (Historical Standard) ที่อาศัยข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วก าหนดเป็นมาตรฐาน โดยอาจเพ่ิมหรือลดให้ต่ าลงให้เหมาะสมกับสภาพหรือ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 2) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืน (Market Standard) โดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนๆ 3) การศึกษาจากการ
ปฏิบัติงาน (Engineering Standard) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการค านวณมาช่วย เช่น การศึกษา
การเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน (Time and Motion Study) ทั้งนี้เพ่ือหาเวลามาตรฐาน และ  
4) มาตรฐานแบบอัตวิสัย (Subjective Standard) โดยผู้บังคับบัญชา เฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วมาก าหนดเป็นมาตรฐาน 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อธิบายใน
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการ
เรียนรู้ (Self-Learning Tool kits) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning 
Tool kits) การจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สรุปขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี้ 



20 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสาร จากเอกสารเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
มีรูปแบบใด เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ โดนศึกษาจากทุกๆ หน่วยงานในองค์การ ซึ่งอาจจะพบรูปแบบที่
หลากหลาย และศึกษาวิธีการจัดเก็บ การน าออกมาใช้งาน การดูแลรักษา หรือสภาพการใช้งาน 
  ขั้นตอนที่ 2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง โดยเปรียบเทียบกับเอกสารที่ศึกษาว่าตรงกันหรือไม่ 
ทั้งขั้นตอน ผู้ใช้ ปริมาณการใช้ เพ่ือพิจารณาจัดท าให้ถูกต้องตามการปฏิบัติจริง หรือลดทอนบางขั้นตอน/
กระบวนการที่ไม่จ าเป็น 
  ขั้นตอนที่  3 จัดท าขั้นตอนการท างาน  (Work Flow) ล าดับขั้นตอนก่อนหลัง หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
  ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ขยายความให้สมบูรณ์ โดยระบุผู้รับผิดชอบ 
เอกสารอ้างอิง วิธีการควบคุม เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้เป็นเอกสารที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
  ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอ่าน เพ่ือดูว่าเข้าใจและ
สะดวกต่อการอ่านหรือใช้งานหรือไม่ น่าสนใจ กระชับ และชัดเจนหรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบกับนิติกร มีประเด็นใดขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทาง
หน่วยงานหรือไม่ เพ่ือป้องกันการระบุถึงขั้นตอนบางอย่างหรือข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ 
  ขั้นตอนที่ 7 ขออนุมัติ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ต้องขออนุมัติ
จากผู้มีอ านาจในการน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ขั้นตอนที่ 8 บันทึกเข้าระบบการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร หรือที่เรียกว่า Document 
Master List และ Distribution List เพ่ือให้ทราบว่าองค์การมีเอกสารทั้งหมดกี่ฉบับ มีเรื่องใดบ้าง ของ
หน่วยงานใด เริ่มบังคับใช้เมื่อใด และใครบ้างที่ต้องน าไปใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางหรือ
มาตรฐานเดียวกัน 
  ขั้นตอนที่ 9 ด าเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่ ในวิธีการต่างๆ เช่น ส าเนาต้นฉบับ เผยแพร่
ผ่านระบบอินทราเนตและอินเทอร์เน็ต หรือจัดส่งเป็นแผนซีดีหรือดีวีดี ตามความเหมาะสมและประเภทของ
เอกสาร 
  ขั้นตอนที่ 10 ด าเนินการฝึกอบรมหรือชี้แจงวิธีการใช้ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจตรงกันว่า
ปัจจุบันมีเอกสารเรื่องใดมีการจัดท าขึ้นใหม่ หรือทดแทนของเดิมที่อาจจะล้าสมัย รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้
ซักถามหากมีข้อสงสัย 
  ขั้นตอนที่ 11 ทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้งาน โดยให้ผู้ใช้งานหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
ทดสอบว่ามีการน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ เช่น ทดสอบก่อนและหลังการใช้ (Pre-Test / Post-Test) 
  ขั้นตอนที่ 12 รวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเริ่มมีการ
ใช้งานอาจจะพบข้อจ ากัดหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้จัดท าท ารีบทบทวนและแก้ไขใหม่ ซึ่งการแก้ไขสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หรือสภาพแวดล้อม 
เป็นต้น 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
กระบวนการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้ด าเนินการศึกษา

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการบริหารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และน ามาก าหนดมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติ 
ให้เป็นระบบ ขั้นตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย จ าเป็นต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล
ปัญหาในอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นในระดับกรมอนามัย รวมถึงสถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลกระทบ 
ต่ออนาคต สุดท้ายเป็นการวิเคราะห์องค์กรและการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับผู้ปฏิบัติ   
โดยน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่จะตอบเป้าหมายการด าเนินงานตามล าดับการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

1. รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาสถานการณ์ 
โครงสร้างการจัดการ รูปแบบกลไกการปฏิบัติ สภาพปัญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณและแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย รวมถึงนโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย และแนวคิดทฤษฎี
ด้านมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความและ
สังเคราะห์เป็นท าข้อเสนอการพัฒนาระบบและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ภายใต้บริบทที่ควรจะเป็นของกรมอนามัย โดยกระบวนการจัดท าได้น าทฤษฎี และหลักการพัฒนาระบบแบบ
ไม่ซับซ้อนที่เป็นแนวทางหรือวิธีการตัวเชื่อมระหว่างวัตถุประสงค์ (Ends) แนวทาง (Ways) และเครื่องมือ 
(Means) โดยยึดหลักการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและทุกฝ่ายร่วมเรียนรู้สู่มาตรฐานการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงของผู้ท าการศึกษา การเรียนรู้จากผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติด้านแผนงบประมาณและแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย พร้อมทั้ง ใช้วิธีสัมภาษณ์ 
สอบถามด้วยเทคนิคการพูดคุยเล่าเรื่อง (Topical Interview) ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์และบทบาทในการขับเคลื่อนและด าเนินงานด้านนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณ ในระดับกรมของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานระดับกอง/ส านักในสังกัดกรมอนามัย พร้อมทั้งระดมความคิดร่วมยกร่าง 
แลกเปลี่ยนอภิปรายในเชิงปฏิบัติ สรุปบทเรียนรู้ ปรับปรุงให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเมื่อมีการ
สื่อสารการใช้งานแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้มีสร้างแบบสอบถามและ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการศึกษาผลการด าเนินงาน ความเข้าใจ และความพึงพอใจ จากการปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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2. ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการด าเนินงาน 
การศึกษาเป็นการด าเนินการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

วิเคราะห์ทบทวนการด าเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2561 โดยก้าวข้ามปัญหาและความท้าทายที่เกิดข้ึน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดท าเป็นคู่มือ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ  
ในการอ้างอิงการปฏิบัติเป็นแนวทางการด าเนินงานของกรมอนามัย  และสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) โดยสรุปขั้นตอนการศึกษาและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  

1) ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 1.1  ประมวล ทบทวน และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการด าเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการ  
กรมอนามัยที่ผ่านมา และบริบทการบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในการเทียบเคียง  เช่น  
การบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งมีความหลากหลายและบริบทการด าเนินงานเฉพาะหน่วยงาน แต่ส่วนส าคัญของทุกหน่วยงานคือความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางการบริหารและเกิดการทบทวนให้ เหมาะสม
ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเชิงคุณภาพการปฏิบัติงานเป็น
ส าคัญ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบขั้นตอน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องตามการด าเนินงานในเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการ 
ความถูกต้อง และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งการรับรู้และความเข้าใจ 
ตลอดความหลากหลายของรูปแบบ และจ านวนข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก จึงได้
ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องส าคัญๆ ในการบูรณาการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นการปฏิบัติ 
           1.3 วิเคราะห์ เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure : SOP) ทั้งนี้ยังมีความหลากหลายในนิยามและกรอบคิดมาตรฐานเชิงคุณภาพ ขึ้นกับ
บริบทและสถานการณ์บริบทการปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ จึงได้วิเคราะห์เทียบเทียงตามบริบทการด าเนินงานของ
กรมอนามัย 
           1.4 พัฒนากรอบแนวคิดการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
เพ่ือให้สามารถเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความหลากหลายในการปฏิบัติ บูรณาการ
ระหว่างทฤษฏีและการปฏิบัติหน้างานจริงให้มีความเหมาะสมสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและปรับให้เข้ากับ
บริบทของกรมอนามัย 
 2) ระยะที่ 2 พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
           2.1 ระดมความคิดเห็น (FOCUS GROUP) ประสบการณ์ด าเนินงานในทางปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เป็นตัวแทนจากหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ
ภายใต้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ส านักงาน
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ด าเนินงาน และปรับกรอบแนวคิดการจัดท า
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ให้สอดคล้องตามบริบทการด าเนินงาน  
ที่สามารถปรับและเสริมสร้างการพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติที่เกิดได้จริงอย่างเหมาะสม โดยยังคงให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 
           2.2 ยกร่างแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนรู้ในการปรับปรุงให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการทบสอบให้ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงานและผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนได้อ่านท าความเข้าใจ โดยเฉพาะความเข้าใจในเชิงปฏิบัติทั้ งในของระดับผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติหน้างานที่มีกรอบการปฏิบัติตรงกัน 
 3) ระยะที่ 3 การน าไปสู่การปฏิบัติ 
           3.1 เสนอขออนุมัติความเห็นชอบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  
ต่อผู้บริหารกรมอนามัย โดยจัดท าเป็นหนังสือราชการขอความเห็นชอบและอนุมัติ แนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
           3.2 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้ และความเข้าใจสู่การน าไปปฏิบัติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
เมื่อแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการสื่อสารและสร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดการปฏิบัติใน
หลายช่องทาง อาทิเช่น การจัดท าเป็นหนังสือแจ้งเวียนทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นวิทยากรในการ
บรรยายการบริหารแผนปฏิบัติการในหน่วยงานต่างๆ และการสอดแทรกประเด็นการบริหารหรือการทบทวน
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดในวาระการประชุมต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติด้านการ
บริหารแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย เป็นต้น 

4) ระยะที่ 4 การประเมินผล 
           4.1 ติดตาม ประเมินกระบวนงานการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) พ.ศ. 2562 
จากการปฏิบัติงานและการสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

4.2 ประเมินความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบด าเนินงาน) โดยจัดท าแบบส ารวจออนไลน์ระดับของผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

4.3 สรุปผลการด าเนินงาน และทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน)ให้สอดคล้องตามบริบทการด าเนินงาน สถานการณ์ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถอ้างอิงและสอดคล้องต่อการด าเนินงานในเชิงปฏิบัติ  โดยได้ด าเนินการ
ทบทวนข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้อยู่ตลอดเวลา รวมถึง
การประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน) พร้อมทั้งทบทวนแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กระบวนการศึกษาและจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายการศึกษาหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ในการร่วมระดมความคิด 
ยกร่าง แลกเปลี่ยนอภิปรายในเชิงปฏิบัติ สรุปบทเรียนรู้ และปรับปรุงให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์โดยตรงต่อการใช้งานและการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากภายนอกกรมอนามัย  ที่มี
ประสบการณ์และบทบาทในการขับเคลื่อนและด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 กรม ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติภายในกรมอนามัย ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหารหน่วยงาน 
ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และผู้อ านวยการส านัก/กองหรือเทียบเท่า ซึ่งได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ และ
ค าแนะน าในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  และระดับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย  

ทั้งนี้การศึกษาและการด าเนินงานก าหนดเป็น 4 ระยะ โดยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้  

 

ขอบเขตการศึกษา 
และการด าเนินงาน 

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 ข้อมูลและบริบทที่เกีย่วข้อง 
 สถานการณ์แวดล้อม และ

การบริหารจัดการ 
 

 

 

 ระดับผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และผู้อ านวยการ
ส านัก/กองหรือเทยีบเท่า 

 ระดับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าท่ีด้าน
แผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ และบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
 

ระยะที่ 2 พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 ระดมความคิดเห็น (FOCUS 

GROUP)  
 ยกร่างแนวทางการบริหาร

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย 

 

 ผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญด้านงบประมาณและแผนงานจากภายนอก 3 คน 
ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจติ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร ์จ านวน 10 คน 
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ขอบเขตการศึกษา 
และการด าเนินงาน 

กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

ระยะที่ 3 การน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ขออนุมัติความเห็นชอบ  
 สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการ

รับรู้  ความเข้าใจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน 

 

 ระดับผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี และผู้อ านวยการ
ส านัก/กองหรือเทยีบเท่า 

 ระดับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าท่ีด้าน
แผนงานและงบประมาณภายใต้กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ และบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 

 

ระยะที่ 4 ประเมินผล 
 ติดตามและประเมิน

กระบวนงาน   
 ประเมินความพึงพอใจ ความ

เข้าใจ และการปฏิบัติ  
 สรุปผล และทบทวน

ปรับปรุง 
 

 

 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารหน่วยงานระดับผู้อ านวยการกอง/ส านักหรือเทียบเท่า 9 คน  

 กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 20 คน  

 กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ภายใต้กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 45 คน  

 กลุ่มที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของโครงการระดับหน่วยงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 99 คน  

 

ตารางที่ 1 การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการการจัดเก็บ 
 การศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิจัยคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) จากกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ในการสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุยเล่าเรื่อง 
(Topical Interview) และการใช้แบบสอบถามประเมินผล ความพึงพอใจ และความเข้าใจ รวมถึงการระดม
ความคิดร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค าสั่ง ข้อสั่งการต่าง ๆ และรายงานการประชุม 
ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับรูปแบบหรือระบบ แนวคิดทฤษฎี และข้อมูลดิจิตอลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลบนพ้ืนฐานกรอบแนวคิด 
ทฤษฎี และแนวคิดน าของเป้าหมายการด าเนินงาน เพ่ือน ามาสู่ข้อสรุปตามขั้นตอนรูปแบบหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการจัดท าข้อเสนอ และใช้การแจงนับ
ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณและร้อยละจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
และสังเคราะห์ผลการด าเนินงาน ความเข้าใจ และความพึงพอใจ จากการปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การบริหารแผนปฏิบัติการในภาพรวมของกรมอนามัย มีกระบวนงานและขั้นตอนการบริหาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สอดคล้องตามวิธีการงบประมาณและแนวทางการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี ซึ่งได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานพร้อมทั้งทบทวนกระบวนงานและขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนงานจัดท างบประมาณ โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์/มาตรการ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส าคัญ ให้สอดรับกับนโยบายใน
การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี เพ่ือส่งให้ส านักงบประมาณจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กระบวนงานต่อมาคือ การบริหารงบประมาณ เป็นการน างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการ
อนุมัติไปใช้จ่าย โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และ
กระบวนงานสุดท้ายคือกระบวนงานติดตาม และประเมินผล เป็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ภายใต้เป้าหมายการ
ด าเนินงานของกรมอนามัย และรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อส านักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้จากการศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหา แนวคิด นโยบาย ข้อสั่งการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าจากการปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีตการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้ กระบวนงานการบริหาร
งบประมาณ ยังขาดขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดสรรและบริหารงบประมาณ เกิดความสับสนและ
หลากหลายในการปฏิบัติงานตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือการสั่งการของผู้บริหารที่มี
การมอบหมายเป็นการเฉพาะครั้ง จึงท าให้การปฏิบัติไม่เป็นระบบขั้นตอนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใน 
กรมอนามัย ดังนั้นผู้บริหารกรมอนามัยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard 
Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย  จึงได้พัฒนาข้อเสนอในการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ให้เกิดกลไก ขั้นตอน และมาตรฐานการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ และจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ในการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณระดับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานอยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย (ผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการด าเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย โดยสรุปผลการศึกษาเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 



27 

1. ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

1) โครงสร้างการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินงานตามกระบวนงานและขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้ด าเนินการเป็น
ภาระงานปกติและเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของกองแผนงาน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานและคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยการด าเนินงานดังกล่าวขาดการจัดท าเป็น
เอกสารหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยประสบการณ์ การสอนและส่งต่องานกัน  
ตามหน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน ทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย ภายใตก้ระบวนงาน
การบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนส าคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และนโยบายส าคัญ
ของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติ ไปใช้จ่าย ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดของกรมอนามัย ไปจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีระดับ
หน่วยงาน ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กรมอนามัยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับหน่วยงานที่ผ่านมา โดยไม่ทราบแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมอนามัย  
 ด้วยการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ยังขาดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ซึ่งไม่ได้ก าหนดเป็นการเฉพาะว่าหน่วยงานใด
หรือการด าเนินงานมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร จึงท าให้โครงสร้างการบริหารงบประมาณประจ าปีไม่ชัดเจน
และการด าเนินงานยังขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร พร้อมทั้งเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการ
ก าหนดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนและประเด็นการปฏิบัติ หรือไม่ได้แยกแยะให้เห็นเป็นกรณีต่างๆ ใน
การตรวจสอบและการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรร การบริหารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีอย่างไร ซึ่งท าให้เกิดการปฏิบัติที่หลากหลายตามความต้องการของหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือการสั่งการของผู้บริหารที่มีการมอบหมายเป็นการเฉพาะครั้ง โดยเห็นได้จากแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงบประมาณประจ าปี 

หน่วยงานในสังกัด 

การอนุมัติ/ไม่อนุมัติแผน และการจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 

กองคลัง ผู้บริหารกรม 

กองแผนงาน 
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 การด าเนินงานในการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมาของกรมออนามัย ได้ปฏิบัติโดยข้อสั่งการ
หรือการมอบหมายเป็นครั้งคราวจากผู้บริหาร โดยไม่ได้รวบรวบการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ
ก าหนดโครงสร้างการการบริหารแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นเอกสารแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดการ
ด าเนินงานแต่อย่างใด ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินอยู่ตลอดเวลาตามความคล่องตัวในการปฏิบัติและ
ประสบการณ์ทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติของแต่ละบุคคล โดยยึดปฏิบัติตามการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติในแต่ละครั้ง 
 

2) สถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้านการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 จากโครงสร้างการบริหารงบประมาณประจ าปีและแนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน จึงท าให้ขั้นตอนในการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และนโยบายส าคัญของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ไม่มีระบบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน โดยไม่ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีระดับ
หน่วยงาน เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน โดย
ไม่สามารถวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงได้ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับของกรมอนามัย มีการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ/แผนงานอย่างไร ในการส่งผลส าเร็จในทิศทางเดียวกันในการบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมอนามัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีแรกที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ในก ากับของกรมอนามัยจัดท าแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ตามกรอบวงเงินที่มีการจัดสรรให้กับหน่วยงาน 
เพ่ือให้กองแผนแผนได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การประจ าปีของกรมอนามัย พร้อมทั้ง
กลั่นกรอง คุณภาพ และประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการฯ ในการน าเสนออธิบดีกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไป เพ่ือให้เกิดการมองเป้าหมายและมีทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกรมอนามัยเป็นภาพเดียวกัน ในการถ่ายระดับการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เห็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน ซึ่งจะพบปัญหาและข้อติดขัดของความไม่เข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
พอสมควร และก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้มีการอนุมัติแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานก่อนที่จะมีการโอน
จัดสรรงบประมาณและการเริ่มด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการในครั้งเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแผนปฏิบัติการของแต่ละ
หน่วยงาน ส่งผลให้การโอนจัดสรรงบประมาณและการเริ่มด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดล้าช้า
ออกไปในบางหน่วยงาน อีกทั้งในปีงบประมาณ 2560 ได้เริ่มก าหนดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ แบบฟอร์ม
การปรับแผนปฏิบัติการ แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการของกรมอนามัยในการขออนุมัติด าเนินงาน
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้เกิดความไม่เข้าใจของแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานและผู้ ปฏิบัติบางส่วน
ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือด าเนินการปฏิบัติไม่เป็นแนวทางเดียวกันอยู่จ านวนหนึ่ง ท าให้เกิดความหลากหลายและ
การสับสนของผู้บริหารในการพิจารณาเห็นชอบหรือการอนุมัติการบริหารแผนปฏิบัติการ ซึ่งไม่เป็นไปใน
รูปแบบเดี่ยวกันของหน่วยงานในกรมอนามัย 
 ด้วยช่วงการเปลี่ยนผ่านการด าเนินงานได้มอบหมายกองแผนงานในการก ากับติดตามและสร้างความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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และเข้าสู่การด าเนินงานในรอบปีที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีข้อสั่งการมอบหมายการด าเนินงานนโยบายส าคัญด้านงบประมาณ
และการเงินการคลัง ในการน าเสนออธิบดีต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน และให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานก าหนด และในกรณีที่ยังไม่มีขั้นตอนแนว
ทางการตรวจสอบที่ชัดเจนแน่นนอน ให้จัดท าขั้นตอนแนวทางให้ชัดเจนเพ่ือถือปฏิบัติในกรมอนามัย ซึ่งมีการ
มอบหมายอย่างชัดเจนตามค าสั่งกรมกรมอนามัยที่ 207/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมอนามัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยระบุในเงื่อนไขหลักเกณฑ์เฉพาะ
ประกอบค าสั่งฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อสั่งการครั้งแรกของกรมอนามัยที่มีค าสั่งกรมอนามัยที่ก าหนดไว้ และได้
ก าหนดเป็นข้อสั่งการต่อมาในค าสั่งกรมอนามัยอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกรมอนามัย 

ตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมาย กองแผนงานจึงได้ท าการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์
ทบทวนการด าเนินงานการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561 ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอการพัฒนากรอบแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ  เพ่ือสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ 
(Standard Operating Procedure : SOP) ในการอ้างอิงการปฏิบัติ เป็นแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  

  
3) สภาพปัญหาในการบริหารจัดการ 

 บริบทการเปลี่ยนแปลงและขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการถือปฏิบัติตามการ
ปฏิบัติที่มีความหลากหลายและการด าเนินการที่แตกต่างตามประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง และการขาดการ
ควบคุมก ากับ ท าให้กระบวนการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  
พบความยุ่งยากและซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในบริบทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีความต้องการและ
ความเข้าใจที่หลากหลาย โดยเฉพาะขอบเขตการด าเนินงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยน าเสนอในประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 1. ความหลากหลายของรูปแบบ ขั้นตอน และแบบฟอร์มในการด าเนินงานและการปฏิบัติในการ
บริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย ที่แตกต่างกันตามบริบทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับ 
 2. ความซับซ้อนของข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
พัฒนาแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการของรมอนามัยสามารถใช้อ้างอิงและสอดคล้องต่อการด าเนินงาน  
ในเชิงปฏิบัติโดยไม่ขัดแย้งกับข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. ความเข้าใจในเชิงระบบและกรอบแนวคิดการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ 
(Standard Operating Procedure : SOP) ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย
ภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ในแต่ละบุคคลและแต่ละระดับแตกต่างกันและไม่เท่ากัน จึงต้อง
ด าเนินการอธิบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โน้มน้าวจูงใจ และหาจุดร่วมทั้งเชิงการบริหารและเชิงปฏิบัติในการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
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 4. ความเคยชินกับระบบ รูปแบบ ขั้นตอน วัฒนธรรมการปฏิบัติในการด าเนินงานและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับต่อการปรับเปลี่ยนทางความคิดและกรอบแนวคิด 
(Paradigm Shift) ในการมองการขับเคลื่อนงานเชิงระบบและสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
แบบยั่งยืนในระยะยาว 
 5. ความเข้าใจและการน าไปใช้ในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติในการสื่อสารถ่ายทอดการด าเนินงานให้
เกิดคุณภาพในการปฏิบัติในระดับล่างสุดหรือผู้ปฏิบัติหน้างานในระยะแรก เกิดข้อติดขัดในการสื่อสารและท า
ความเข้าใจที่เกิดจากความเคยชินกับการด าเนินการแบบเดิม ทั้งนี้ได้เพ่ิมช่องทางและรูปแบบสื่อสารสร้าง
ความเข้าในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น จึงท าให้การขับเคลื่อนมีคุณภาพมากข้ึนตามล าดับ 
 

2. ระยะที่ 2 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 จากการระดมความคิดเห็น (focus group) ประสบการณ์ด าเนินงานในทางปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง  
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ด าเนินงาน และปรับกรอบแนวคิดให้สอดคล้องตามบริบทการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม เกิดการพัฒนามาตรฐานเชิงคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure : SOP) จึงได้พัฒนาข้อเสนอในการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการ
บริหารงบประมาณ ให้เกิดกลไก ขั้นตอน และมาตรฐานการด าเนินงานที่ส าคัญ และจัดท าเป็นคู่มือแนว
ทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ประกอบด้วย 3 กระบวนการด าเนินงานหลัก ดังนี้ 
 

 1) การอนุมัติด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (กรณีเร่งด่วน) ก่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย 

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงการมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของหน่วยงาน แต่อยู่ระหว่างเสนอหรือการพิจารณาอนุมัติของกรมฯ  

2) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

  - หนังสือขออนุมัติโครงการ (เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อ านวยการกองแผนงาน) 

  - โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

  - แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน 

  - แนวทางการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ

โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์กรมอนามัย) 

  - (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างเสนอหรือการพิจารณาอนุมัติของ

กรมอนามัย 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโครงการในระบบ 

DOC ตาม (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน นโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามเป็นผู้ เสนอโครงการ (เสนอเรื่องผ่าน 

กองแผนงาน) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4) กองแผนงาน ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

นโยบาย กรอบการด าเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปี

ของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างเสนอหรือการพิจารณาอนุมัติของกรมอนามัย และจัดท าหนังสือบันทึกเสนออธิบดี

กรมอนามัย (เสนอผ่านรองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน)  

5) รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือบันทึกผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย 

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน 

6) อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้

กองแผนงาน 

7) กองแผนงาน ด าเนินการ  

 เห็นชอบและอนุมัติ จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานและกองคลัง เพ่ือด าเนินการต่อไป และส าเนา

โครงการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในระบบ DOC และก ากับติดตาม 

 ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเรื่องหน่วยงาน   

8) หน่วยงานส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานในระบบ DOC 

และผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่รับอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้า/ผลการ

ด าเนินงานในระบบ DOC 
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ภาพที่ 3 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (กรณีเร่งด่วน) 

ก่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย 
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2) การอนุมัติโครงการหลังแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย 

2.1 การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้ด าเนินงานและได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

2) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

 - หนังสือขออนุมัติโครงการ (เรียนผู้อ านวยการหน่วยงาน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)  

/อธิบดีกรมอนามัย (หน่วยงานส่วนกลาง)) 

- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

 - แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน 

 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้ งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ

โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ) 

 - ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโครงการในระบบ 

DOC ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) การอนุมัติโครงการ (ตามมอบอ านาจ) 

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ 

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 หน่วยงานส่วนกลาง ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามเป็นผู้เสนอ

โครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน กรณี

เห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติ

โครงการ  หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงาน (กรณีโครงการมีวงเงินงบประมาณเกินอ านาจรองอฺธิบดีฯ 

ลงนามในหนังสือบันทึกผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่

เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงาน) 
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4) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติเพ่ือใช้ในการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  

5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้า/ผลการ

ด าเนินงานในระบบ DOC  
 

 
 

 

ภาพที่ 4 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย 
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2.2 การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพิ่ม 

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงการใหม่นอกแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ให้ด าเนินงานจากกรมอนามัยเพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ 

2) โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย กรอบการด าเนินงานของกรมอนามัย ที่จ าเป็นต้องด าเนินการ  

ในปีงบประมาณ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการด าเนินงานตามภารกิจของกรมอนามัย 

3) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

 - หนังสือขออนุมัติโครงการ (เรียนผู้อ านวยการหน่วยงาน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)  

/อธิบดีกรมอนามัย (หน่วยงานส่วนกลาง)) 

- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

  - แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน 

 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ

โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ) 

 - ส าเนาหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากกรมอนามัย 

  - ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามนโยบาย 

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบ

ราชการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) การอนุมัติโครงการ (ตามมอบอ านาจ) 

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ 

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 หน่วยงานส่วนกลาง ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามเป็นผู้เสนอ

โครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน กรณี

เห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติ
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โครงการ  (กรณีโครงการมีวงเงินงบประมาณเกินอ านาจรองอฺธิบดีฯ ลงนามในหนังสือบันทึกผ่าน เรื่องไปยัง

อธิบดีกรมอนามัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงาน) 

4) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้กองแผนงานเพ่ือใช้ในการ

ก ากับติดตามการด าเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  

5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ บันทึกโครงการและรายงาน

ความก้าวหน้า ผลการด าเนินงานในระบบ DOC  
 

 
 

 

ภาพที่ 5 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติด าเนินงานโครงการนอกแผนปฏิบัติการ 

กรณีกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพ่ิม 
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2.3 การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพิ่ม 

 หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงการใหม่นอกแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  

2) โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย กรอบการด าเนินงานของกรมอนามัย ที่จ าเป็นต้องด าเนินการใน

ปีงบประมาณ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการด าเนินงานตามภารกิจของกรมอนามัย โดยหน่วยงานมี

ความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางกรมอนามัย ซึ่งไม่สามารถปรับแผนหรือบริหาร

จัดการงบประมาณภายในหน่วยงานได้ 

3) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

  - หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ และอนุมัติโครงการ  

(เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อ านวยการกองแผนงาน) 

- โครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

  - แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน 

 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือ

โครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ) 

  - ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามนโยบาย 

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และ

ระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามเป็นผู้ เสนอโครงการ (เสนอเรื่องผ่าน 

กองแผนงาน) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4) กองแผนงาน ตรวจสอบโครงการ ประสานกองคลังเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการการพิจารณา และ

จัดท าหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนามัย (เสนอผ่านรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน) 

5) การอนุมัติจัดสรรงบประมาณและโครงการ 

 กรณีวงเงินงบประมาณรองอธิบดีกรมอนามัย (ที่ได้รับจัดสรรจากอธิบดีกรมอนามัย)  

รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน 
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 กรณีวงเงินงบกลางกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบและลงนาม 

ในหนังสือบันทึกผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โครงการ  

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน  

6) กองแผนงาน ด าเนินการ 

 เห็นชอบและอนุมัติ จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานและกองคลัง เพ่ือด าเนินการต่อไป และส าเนา

โครงการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบโครงการในระบบ DOC กับแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และก ากับติดตาม 

 ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเรื่องหน่วยงาน     

7) หน่วยงานส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยส าเนาโครงการเพ่ือใช้ในการก ากับติดตาม

การด าเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่รับ

อนุมัติ บันทึกโครงการและรายงานความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานในระบบ DOC 
 

 
 

 

ภาพที่ 6 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติด าเนินงานโครงการนอกแผนปฏิบัติการ 

กรณีหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพ่ิม 
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  3) การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  

เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ 

1) รองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 

2) ไม่กระทบเชิงลบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินงานของโครงการ (ปรับเปลี่ยน/ปรับลด/

ยกเลิก) ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของกรมอนามัยที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

(กรณีมีความจ าเป็นในการปรับแผนทีม่ีผลกระทบเชิงลบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการ ให้เสนอขอ

อนุมัติปรับแผนให้กรมอนามัยพิจารณาผ่านกองแผนงาน ด าเนินการตามขั้นตอนข้อ 3.2) 

3) เพ่ิมกิจกรรม/โครงการใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงานตามภารกิจของ

กรมอนามัย ภายใต้งบรายจ่ายเดียวกัน แผนการจัดสรรงบประมาณเดียวกัน และสอดคล้องตามเป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดสรรงบประมาณ 

4) กรณีมีหนี้สาธารณูปโภคค้างช าระหรือประมาณการค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ คาดว่าจะมี

ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพัน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด ฯลฯ ให้หน่วยงานด าเนินการปรับแผน เพ่ือน าไปช าระหนี้ดังกล่าว

เป็นล าดับแรกก่อนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ตามล าดับ 

5) งบด าเนินงาน (ขั้นต่ า/ค่าตอบแทนตามสิทธิ์) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้ปรับแผนคืน 

กรมอนามัย  
 

 3.1 การปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) การปรับแผน อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ 

2) เพ่ิมกิจกรรมใหม่หรือโครงการใหม่ นอกแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ

โครงการและการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว โดยมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่าย

ในหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน  

3) โครงการ/กิจกรรมเดิมที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน โดยรับโอนการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมอนามัยเพ่ือสมทบ 

4) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

 - หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ และอนุมัติการด าเนินงานโครงการ(กรณีเพ่ิมโครงการ

ใหม่นอกแผนปฏิบัติการประจ าปี) (เรียนผู้อ านวยการหน่วยงาน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) /เรียนอธิบดีกรมอนามัย 

(หน่วยงานส่วนกลาง)) 

- แบบฟอร์มการปรับแผน 



40 

- โครงการใหม่ ตามแบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย  (กรณีเพ่ิมโครงการใหม่

นอกแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

- แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน 

 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป/หรือโครงการ

ที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ) 

- ส าเนาโครงการเดิม ก่อนปรับแผน 

- ส าเนาหนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากกรมอนามัย (กรณีรับโอนการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติมจากกรมอนามัยเพ่ือสมทบกิจกรรม/โครงการเดิม) 

 - ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว 

 ขั้นตอนการด าเนินการ  

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าแบบฟอร์มการปรับแผน /จัดท าโครงการ /แผนการ

ด าเนินงานและการเบิกจ่ายรายเดือน/แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย  

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มการ

ปรับแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบราชการ

ที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) การอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ (ตามมอบอ านาจ)  

 หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบโดยลงนามอนุมัติปรับแผน 

และลงนามอนุมัติโครงการ (เพ่ิมโครงการใหม่นอกแผนฯ) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน 

 หน่วยงานส่วนกลาง ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบและลงนามเป็นผู้เสนอ

โครงการ (เพ่ิมโครงการใหม่นอกแผนฯ) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กลุ่มงาน หากเห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบ

และลงนามอนุมัติโครงการ  (กรณีโครงการมีวงเงินงบประมาณเกินอ านาจรองอฺธิบดีฯ ลงนามในหนังสือบันทึก

ผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมัติโครงการ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืน

เรื่องให้หน่วยงาน) 

4) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการใน

ระบบ DOC พร้อมทั้งส าเนาแบบฟอร์มปรับแผน/โครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองแผนงาน และคืนเรื่องให้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน 

5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน ด าเนินการตามโครงการที่รับอนุมัติปรับแผน ปรับปรุงโครงการหรือบันทึก

โครงการตามที่ได้รับการอนุมัติปรับแผน และรายงานความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานในระบบ DOC 
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ภาพที่ 7 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน 
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 3.2 การปรับแผนปฏิบัติการ กรณีผลกระทบเป้าหมายโครงการ/ข้ามหน่วยงาน  

 หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) การปรับแผน อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ 

2) กรณีมีความจ าเป็นในการปรับแผนที่กระทบเชิงลบต่อความส าเร็จของเป้าหมายโครงการ 

(ปรับเปลี่ยน/ปรับลด/ยกเลิก) ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม

เป้าหมายกรมอนามัย 

3) กรณีการปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน  

4) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

  - หนังสือขออนุมัติปรับแผน (เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อ านวยการกองแผนงาน) 

  - แบบฟอร์มการปรับแผน  

  - แบบฟอร์มการปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน และหนังสือตอบรับการรับโอนเงินจาก

หน่วยงานผู้รับโอน (กรณีปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน)  

  - ส าเนาโครงการเดิม ก่อนปรับแผน 

  - ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัยแล้ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าแบบฟอร์มการปรับแผนตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย 

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มการ

ปรับแผน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบราชการ

ที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบการปรับแผน (เสนอผ่านกองแผนงาน) หรือไม่เห็นชอบ

ส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน 

4) กองแผนงาน ตรวจสอบการปรับแผนตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี นโยบาย กรอบการด าเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของหน่วยงาน ประสานกองคลัง/หน่วยงาน/Cluster ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

และจัดท าหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนามัย (เสนอผ่านรองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน) 

5) รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบผ่านเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนามัย หรือไม่เห็นชอบส่งคืน

เรื่องให้กองแผนงาน 

6) อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการปรับแผน หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงาน  

7) กองแผนงาน ด าเนินการ  
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 อนุมัติ จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงาน (กรณีโอนเงินข้ามหน่วยงานแจ้งกองคลัง/หน่วยงานรับโอน) 

เพ่ือด าเนินการต่อไป และส าเนาอนุมัติการปรับแผนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบโครงการในระบบ DOC กับ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และก ากับติดตาม 

 ไมอ่นุมัต ิส่งคืนเรื่องหน่วยงาน     

8) หน่วยงานส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยส าเนาการอนุมัติปรับแผนเพ่ือใช้ในการ

ก ากับติดตามการด าเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่อง/แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน เพื่อด าเนินการ 

ปรับปรุงหรือบันทึกโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติปรับแผน และรายงานความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานใน

ระบบ DOC  

9) กรณีปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน (หน่วยงานผู้รับโอน) ด าเนินการ

อนุมัติโครงการตามข้อ 2.2 หรือปรับแผนตามข้อ 3.1 และบันทึกหรือปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ 

และรายงานความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานในระบบ DOC 
 

 
 

 

ภาพที่ 8 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการ 

กรณีผลกระทบเป้าหมายโครงการ/ข้ามหน่วยงาน 
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 3.3 การปรับแผนปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณคืนกรมอนามัย  

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) การปรับแผน อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ 

2) ด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของโครงการที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายและหน่วยงานไม่มีความประสงค์ในการ

น าไปใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการอ่ืน 

3) เอกสารประกอบการขออนุมัติ 

  - หนังสือขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ (เรียนอธิบดีกรมอนามัย ผ่านผู้อ านวยการกองคลัง) 

  - แบบฟอร์มปรับแผนโอนเงินข้ามหน่วยงาน (คืนกรมอนามัย) 

  - ส าเนาแผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการนอกแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน จัดท าแบบฟอร์มโอนเงินข้ามหน่วยงาน (คืนกรมอนามัย) ตาม

แบบฟอร์มของกรมอนามัย  

2) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มโอนเงิน

งบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากกรมอนามัย และระเบียบ

ราชการทีเ่กี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการหน่วยงาน 

3) ผู้อ านวยการหน่วยงาน พิจารณาเห็นชอบการปรับแผนและลงนามหนังสือบันทึกขอคืนเงิน

งบประมาณ (ผ่านกองคลัง) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4) กองคลัง ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายหน่วยงาน ประสานกองแผนงานเพ่ือให้ข้อมูล

ประกอบการการพิจารณา และจัดท าหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนามัย (รองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแล

หน่วยงาน) 

5) รองอธิบดีกรมอนามัย พิจารณาเห็นชอบการคืนเงินงบประมาณและลงนามอนุมัติการโอนข้าม

หน่วยงานคืนเงินงบประมาณส่วนกลางกรมฯ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้กองคลัง  

6) กองคลัง ด าเนินการ  

 อนุมัติ ด าเนินการตัดโอนงบประมาณของหน่วยงานคืนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ และส าเนา

แบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการคุมบัญชีหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานและ 

กองแผนงาน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบโครงการในระบบ DOC กับแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานและ

ก ากับติดตาม  

 ไมอ่นุมัต ิส่งคืนเรื่องหน่วยงาน     
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7) หน่วยงาน ส่งคืนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยส าเนาแบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงานในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน  

8) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน ด าเนินงานตามที่ อนุมัติปรับแผน ปรับปรุงโครงการและรายงาน

ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานในระบบ DOC 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 Flow chart สรุปขั้นตอนการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณคืนกรมอนามัย 
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3. ระยะที่ 3 การน าไปสู่การปฏิบัติ 
จากข้อสรุปและตกลงร่วมกันจึงด าเนินการเสนอขออนุมัติความเห็นชอบแนวทางการบริหาร

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ต่อผู้บริหารกรมอนามัย  ตามหนังสือกองแผนงาน ที่  สธ 
0905.02/112 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่องขออนุมัติ แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน) โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามค าสั่งกรมอนามัยที่ 1163/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิบดี 
กรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์เฉพาะประกอบค าสั่งฯ ข้อ 3.3 การเสนอนโยบายที่ส าคัญ ข้อย่อย 3.3.1 นโยบายด้านงบประมาณ
และการเงินการคลัง การน าเสนออธิบดีต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน และให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานก าหนด และในย่อหน้าสุดท้ายเอกสาร
ประกอบของค าสั่งฯ ในกรณีที่ยังไม่มีขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนแน่นนอน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตรวจสอบก่อนน าเสนออธิบดีกรมอนามัย และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าขั้นตอนแนวทางให้ชัดเจน
เพ่ือถือปฏิบัติในกรมอนามัย  

ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติได้สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างการรับรู้ และความเข้าใจสู่การน าไปปฏิบัติของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยแจ้งเวียนแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) เพ่ือถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0905.02/ ว 776 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่องแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) พร้อมทั้งได้สร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดการปฏิบัติ
ในหลายช่องทาง อาทิเช่น การดาวน์โหลดแนวทางฯ หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน การบรรยายการบริหาร
แผนปฏิบัติการในหน่วยงาน และการสอดแทรกประเด็นการบริหารหรือการทบทวนความเข้าใจต่อการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ก าหนดในโอกาสการเป็นวิทยากรและในวาระการประชุมต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติด้าน
การบริหารแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย  

 

4. ระยะที่ 4 การประเมินผล 
การติดตามและประเมินกระบวนการการด าเนินงานตามคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ  

กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ช่วงแรกของการน าแนวทางฯ ไปใช้ พบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติระดับหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณภายใต้
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติด่านแรก ในการท าหน้าที่สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง 
การปฏิบัติตามกระบวนงานแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ซึ่งเกิดจากความ
เข้าใจไม่ตรงกันในแต่ละบุคคล และมีความคุ้นชินกับการปฏิบัติแบบเดิมของหน่วยงาน เช่น แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการมีองค์ประกอบและข้อมูลไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ประเด็นที่พบได้บ่อยที่สุด 
ตามกระบวนงานการบริหารแผนปฏิบัติการ คือ การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีหน่วยงานขอรับ
การจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพ่ิม พบว่ามีความหลากหลายตามประสบการณ์เดิมและความสะดวกของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเสนอของบประมาณโดยตรงกับผู้บริหาร หรือการเสนอผ่านไปยังผู้อ านวยการกองคลัง 
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รวมไปถึงความไม่เข้าใจในแบบฟอร์มการด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการ จึงได้มีการทวนขั้นตอนการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลาง ในหลายๆ ครั้ง และจัดท าตัวอย่างการ
ปรับแผนปฏิบัติการในแต่ละกรณีตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ
มากขึ้นท าให้การด าเนินงานเป็นระบบและมีลักษณะมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้นในปัจจุบัน 

จากการประเมินออนไลน์ความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ด าเนินงาน) ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 173 คน มีข้อมูลทั่วไปที่ส าคัญ ดังนี้  
1) ต าแหน่งการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานประกอบด้วยผู้อ านวยการหน่วยงาน ร้อยละ 5.2 (9 คน) หัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 11.6 (20 คน) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 26 (45 คน) และเป็น
เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน 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
ผู้ตอบแบบประเมินฯ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 1.2 (2 คน) ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.1 (85 คน) และ 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.7 (86 คน) โดยสรุปความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตาม  
“แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ตามตารางข้อมูลดังนี้ 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ (คน) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) ประเด็นภาพรวม “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 

 เนื้อหาคู่มือแนวทางอ่านแล้วเข้าใจง่าย 8.7  
(15) 

55.5 
(96) 

31.8 
(55) 

1.7 
(3) 

2.3 
(4) 

 ขั้นตอนปฏิบัติความชัดเจน เข้าใจง่าย 8.1 
(14) 

55.5 
(96) 

27.7 
(48) 

6.9 
(12) 

1.7 
(3) 

 แบบฟอร์มต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 8.1 
(14) 

53.2 
(92) 

33.5 
(58) 

4.0 
(7) 

1.2 
(2) 

 สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานมิให้เกิด
ข้อผิดพลาด 

11.6 
(20) 

56.1 
(97) 

28.9 
(50) 

2.3 
(4) 

1.2 
(2) 

 เสริมสร้างมาตรฐานเชิ งคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้กระบวนงานการบริหาร
งบประมาณของกรมอนามัย 

11.6 
(20) 

56.1 
(97) 

26.0 
(45) 

5.2 
(9) 

1.2 
(2) 

 ความเหมาะสมโดยรวมในการน าไป ใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

9.2 
(16) 

61.3 
(106) 

24.3 
(42) 

4.0 
(7) 

1.2 
(2) 
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ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ (คน) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

2) ประเด็นย่อย “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 

 แบบฟอร์มโครงการ มีความเหมาะสม ชัดเจน
เข้าใจง่าย 

10.4 
(18) 

57.8 
(100) 

27.2 
(47) 

4.0 
(7) 

0.6 
(1) 

 ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

11.0 
(19) 

57.2 
(99) 

27.7 
(48) 

2.9 
(5) 

1.2 
(2) 

 แบบฟอร์มการปรับแผน มีความเหมาะสม 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

6.9 
(12) 

55.5 
(96) 

29.5 
(51) 

5.8 
(10) 

2.3 
(4) 

 ขั้นตอนการปรับแผน มีความชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

3.5 
(13) 

54.9 
(95) 

28.9 
(50) 

7.5 
(13) 

1.2 
(2) 

 ขั้นตอนการของบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย 
มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย 

6.4 
(11) 

52.0 
(90) 

33.5 
(58) 

5.2 
(9) 

2.9 
(5) 

 การสื่อสาร และอธิบายการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน 

8.1 
(14) 

53.2 
(92) 

28.9 
(50) 

6.9 
(12) 

2.9 
(5) 

  
ตารางที่ 2 ข้อมูลสรุปความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ 

กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 

(งบด าเนินงาน) มีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด รวมร้อยละ 67.7 และมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ถึงมากที่สุดในทุกกลุ่มต าแหน่งการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าในกลุ่มผู้บริหาร
หน่วยงานมีความพึงพอใจ (มากถึงมากที่สุด) สูงที่สุดร้อยละ 77.9 รองลงมากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 70.0 ต่อมากลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 60.0 และกลุ่มเจ้าของ
โครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน ร้อยละ 53.5  

การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  ยังสร้างความเข้าใจ 
ความเชื่อม่ันให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งมีระดับความพอใจ
มากถึงมากที่สุด รวมร้อยละ 67.7 และมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกกลุ่มต าแหน่งการ
ปฏิบัติงาน/การด าเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน โดยพบว่าในกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานมีความพึงพอใจ  
(มากถึงมากที่สุด) สูงที่สุดร้อยละ 88.9 รองลงมากลุ่มหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 85.0 ต่อมา 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 66.7 และกลุ่มเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน ร้อยละ 53.5 รวมถึงมีความพึงพอใจโดยรวมในการน าไปใช้
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ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกกลุ่มต าแหน่งการปฏิบัติงาน/การด าเนินงาน 
เป็นทิศทางเดียวกัน รวมร้อยละ 70.5 โดยพบว่าในกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานมีความพึงพอใจ (มากถึงมากที่สุด) 
สูงที่สุดร้อยละ 88.9 รองลงมากลุ่มหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 70.0 ต่อมากลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ร้อยละ 66.7 และกลุ่มเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีหน่วยงาน ร้อยละ 54.5 

ในส่วนประเด็นย่อยของแนวทางและเครื่องมือในการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) เช่น 1) แบบฟอร์มโครงการและขั้นตอนการอนุมัติโครงการ มีความชัดเจน  
มีความเหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย พบว่ามีระดับความพึงพอใจ (มากถึงมากที่สุด) รวมร้อยละ 68.2   
2) แบบฟอร์มการปรับแผนและขั้นตอนการปรับแผน มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมร้อยละ 62.4 
และ 3) ขั้นตอนการของบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย มีความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย  รวมร้อยละ 
58.4 รวมถึงการสื่อสารและอธิบายการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงานมีระดับความพึงพอใจมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 61.3 ทั้งนี้ผู้ตอบแบบประเมินบางส่วนได้เสนอประเด็นที่ควรมีการทบทวน ปรับปรุงมากที่สุด  
(3 ล าดับแรกท่ีส าคัญ) ดังนี้  

1) ขั้นตอนวิธีการต่างๆ ควรท าออกมาให้เข้าใจง่ายต่อการปฏิบัติงาน เช่น การแปลงเนื้อหาของ 
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติงานเป็น Flow chart ที่เข้าใจง่าย  

2) ระบุระยะเวลาที่สามารถด าเนินการได้ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้สามารถวางแผนการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ทันทีอย่างรวดเร็ว  

3) ทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ภาคผนวก ข้อมูลและค าสั่งต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เช่น 1) ผู้ทรงคุณวุฒิควรมีบทบาทร่วมในการให้

ค าแนะน าการยกร่างแผนฯ โครงการ ระบบการก ากับ และประเมินผล กลางแผน สิ้นแผน 2) การปรับจุดเด่น
ในแต่ละหัวข้อ ทั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง เช่น ใช้ตัวอักษรสี หรือ ใส่กล่องข้อความ ให้เด่นเห็นชัดขึ้นเพ่ือสะดวก
ในการหาข้อมูล และ 3) ควรมีการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
ไม่สามารถตอบค าถามหรือให้ความชัดเจนได้  

ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นผู้ปฏิบัติงานในการใช้
อ้างอิงในการด าเนินงาน พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในการทบทวนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามบริบทการด าเนินงาน 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะอย่ างต่อเนื่อง และสามารถ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) เป็นมาตรฐานเดียวกันของ 
กรมอนามัย ในการร่วมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ได้ด าเนินการ 

ตามกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ส าคัญ  
2 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ 
และเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ
ขั้นตอนและมีมาตรฐานเดียวกันในกรมอนามัย และ 2) เพ่ือศึกษาผลการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบด าเนินงาน) ปี พ.ศ. 2562  และความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) โดยมีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้าน
การบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี  และน ามาก าหนดมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating 
Procedure : SOP) ในการปฏิบัติให้เป็นระบบ ขั้นตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังนี้ 
 

1. สรุป และอภิปรายผล 
 สถานการณ์และสภาพปัญหาของกระบวนงานการบริหารงบประมาณที่ผ่านมา มีการปฏิบัติและการ
ด าเนินการที่หลากหลาย และขาดขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและหลังจากการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรมอนามัย 
ประกอบกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน จึงท าให้
โครงสร้างการบริหารงบประมาณประจ าปีขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการก าหนดการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนและประเด็นการปฏิบัติ จากสถานการณ์และสภาพปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอในการแก้ปัญหา โดยจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ และ
สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการด าเนินงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้าง
มาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย 
 กระบวนการด าเนินงานได้น าทฤษฎี และหลักการพัฒนาระบบแบบไม่ซับซ้อนที่เป็นแนวทางหรือ
วิธีการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP) ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้กระบวนงานการบริหารงบประมาณ โดยยึด
หลักการตัวเชื่อมระหว่างวัตถุประสงค์ (Ends)  แนวทาง (Ways) และเครื่องมือ (Means) ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง โดยทุกฝ่ายร่วมเรียนรู้ ยอมรับ และปฏิบัติสู่มาตรฐานการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เมื่อได้
ด าเนินการแล้วเสร็จจึงได้เสนอขออนุมัติคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
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ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 0905.02/112 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 และได้สื่อสารการปฏิบัติตาม
แนวทางฯ ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการอ้างอิงการด าเนินการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0905.02/ 
ว 776 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 พร้อมทั้งสร้างกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดการปฏิบัติในหลาย
ช่องทาง อาทิเช่น การดาวน์โหลดแนวทางฯ หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน การบรรยายการบริหารแผนปฏิบัติการ
ในหน่วยงาน และการสอดแทรกประเด็นการบริหารหรือการทบทวนความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ก าหนดในโอกาสการเป็นวิทยากรและในวาระการประชุมต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติด้านการบริหาร
แผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งกระบวนการ ฯ
ดังกล่าว สามารถสร้างระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบขั้นตอนและมีมาตรฐานเชิงคุณภาพเดียวกันในกรมอนามัย 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
ในการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของระบบและกลไกการบริหารแผนปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของกรมอนามัย 
 ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามคู่มือแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ 
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ช่วงแรกของการน าแนวทางฯ ไปใช้พบว่า การด าเนินการของหัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังมีการปฏิบัติไม่ตรงตามขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งประเด็น 
ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ การขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางกรมอนามัย ซึ่งจะมีการปฏิบัติที่ ไม่ตรงตาม
แนวทางการด าเนินงานฯ โดยมีหลากหลายตามประสบการณ์เดิมและความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเสนอ
ของบประมาณโดยตรงกับผู้บริหาร การเสนอผ่านไปยังผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งต้องมีการทวนขั้ นตอน 
การปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานกลาง ในหลายๆ ครั้ง  
ซ่ึงหน่วยงานได้พยายามให้เหตุผลเชิงเวลาว่ามีความเร่งด่วนในการด าเนินงาน ถ้าจะต้องผ่านการวิเคราะห์และ
การตรวจสอบงบประมาณ จากกองแผนงานและกองคลัง จะท าให้การด าเนินการล่าช้ากระท บต่อการ
ด าเนินงาน จึงไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวปรากฏว่าท าให้กระบวนการอนุมัติ
ล่าช้าไปกว่าเดิม เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญต่อกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จึงได้มีการเสนอเรื่องกลับมายังกองแผนในการให้ข้อพิจารณาประกอบการอนุมัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติ อีกท้ังประเด็นปัญหาที่พบมากคือความไม่เข้าใจในแบบฟอร์มการด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งเกิด
จากการวางแผนกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการหรือเกิดจากการสังการจากผู้บริหารในการปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานของโครงการและการปรับเปลี่ยนงบประมาณของโครงการในภาพรวม โดยต้องมีการปรับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องและรองรับการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติเดิมไม่มีแบบฟอร์ม
การด าเนินการและไม่มีเงื่อนไขในการบริหารหรือการปรับแผนปฏิบัติการ จึงท าให้หลายๆ หน่วยงาน  
ไม่สามารถระบุข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์มและไม่เป็นในลักษณะเดียวกัน จึงได้มีการจัดท าตัวอย่างตาม
แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการในแต่ละกรณี พร้อมทั้งสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจมากขึ้น 
ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบและมีลักษณะมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้นในปัจจุบัน และจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า กลุ่มเป้าหมายของทุกกลุ่มต าแหน่งการปฏิบัติงานมีความเข้าใจของเนื้อหา
คู่มือแนวทางฯ ขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มการด าเนินงาน ที่ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดภาพรวม
ในแต่ละด้านมากกว่าร้อยละ 60.0 และมีความเข้าใจสามารถใช้อ้างอิงการปฏิบัติงาน ในระดับความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุดรวมร้อยละ 67.7 ทั้งนี้ยังพบว่าคู่มือแนวทางฯ เสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
และมีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดรวมร้อยละ 
67.7 และ 70.5 ตามล าดับ โดยทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ มีความเข้าใจและมีความ
พึงพอใจเป็นทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นการยอมรับและความเชื่อมันต่อระบบกลไกการด าเนินงานที่ได้
ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 การขับเคลื่อนการปฏิบัติคู่มือตามแนวทางฯ ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาด้านความเข้าใจอยู่บ้าง
โดยเฉพาะในผู้ปฏิบัติงานใหม่ของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ที่จะต้องสื่อสารและขับเคลื่อนในหน่วยงาน แต่ด้วย
การจัดท าแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารได้ศึกษาท าความเข้าใจและสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริง ได้สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อ้างอิง 
ในการด าเนินงาน และสามารถน าไปสู่มาตรฐานเชิงคุณภาพ (Standard Operating Procedure : SOP)  
ในการปฏิบัติที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มาตรฐานเดียวในกรมอนามัย ในการร่วมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้เกิดข้ึนอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ และการจัดท าแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  

(งบด าเนินงาน) ได้ด าเนินการศึกษาและน าเสนอกรอบแนวคิดกระบวนการด าเนินงานเชิงคุณภาพ แต่ด้วย
สถานการณ์ แนวโน้มที่มีผลกระทบต่ออนาคต และข้อก าหนดด้านระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือเร่งให้เกิด
ขั้นตอนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันต่อการปฏิบัติเป็นส าคัญ จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพ และคุณค่ามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1) เสริมสร้างทักษะ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแผนงานและงบประมาณของ
กรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เข้าใจบริบทกระบวนการจัดท าและการบริหารแผนปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ 
พร้อมทั้งเกิดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพระดับหน่วยงาน และลดการปรับแผนปฏิบัติการที่ไม่จ าเป็น 
 2) เสริมสร้างความเข้มเข็งกระบวนการควบคุมภายใน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการก ากับติดตามการ
ด าเนินการหรือการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ในกระบวนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
 3) นโยบายผู้บริหาร ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน  
อย่างรวดเร็ว (Disruption) ทางเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาและการไม่หยุดนิ่งทางความคิดในการขับเคลื่อน
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การด าเนินงานเชิงระบบแบบยืดหยุ่น และขยายสู่การสร้างระบบสารสนเทศในเชิงการบริหารแผนปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับการด าเนินในอนาคตเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและลดภาระการด าเนินงาน จะต้องมีการบริหารและ
การปรับแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยและของหน่วยงานอย่างเท่าทันสถานการณ์ ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าและภาคีเครือข่ายในเชิงยุทธศาสตร์อย่างทันท่วงทีต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่องตามสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ จึงจ าเป็นในการต่อยอดการพัฒนาในเชิงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
แผนปฏิบัติการเพ่ือลดขั้นตอนและภาระของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 4) การพัฒนาต่อยอดสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานแบบยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทาง
การบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ไปสู่การก าหนดและจักท าแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัยในส่วนอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น แผนการบริหารงบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน เป็นต้น  
เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) และสร้างคุณภาพการปฏิบัติงาน
ภายในกรมอนามัยอย่างองค์รวม 
 5) มาตรฐานการปฏิบัติ งาน (Standard Operation Procedure : SOP) หรือคูมือปฏิบัติ งาน
มาตรฐาน และกระบวนการจัดท ามีหลายๆ รูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์ของแต่ละ
หน่วยงานมีความซับซ้อน การประยุกต์และการปรับเปลี่ยนตามบริบทการด าเนินงานจึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการการพัฒนากระบวนการคิดเชิงปฏิบัติที่ ไม่ยึดติดทฤษฏีจนไม่สามารถสร้าง
กระบวนการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อองค์กร 
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1. แบบฟอร์มการด าเนินการตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ 
  1.1 แบบฟอร์มการเขียนโครงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
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  1.2 แบบฟอร์มแผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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  1.3 แบบฟอร์มแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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  1.4 แบบฟอร์มการปรับแผน 
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  1.5 แบบฟอร์มการโอนเงินงบประมาณ 
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  1.6 แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือตอบรับการรับโอนเงินงบประมาณข้ามหน่วยงาน 

 
เรื่อง  การตอบรับการด าเนินงานและการโอนเงินงบประมาณ 

เรียน ผู้อ านวยการ............(ผู้โอน)............... 

 ตามหนังสือส านัก/กอง.....(ผู้โอน)..........เลขที่.................ลงวันที่................ ได้แจ้งแผนการด าเนินงาน

และการโอนเงินประมาณสนับสนุนข้ามหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้โครงการ..................... 

จ านวนงบประมาณ................บาท (.................บาทถ้วน) น้ัน 

 ในการนี้ หน่วยงาน....(ผู้รับโอน)................ ขอตอบรับการด าเนินงานและการโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ 

    1. รับโอนเงินงบประมาณ เพ่ือสมทบ/สนับสนุนการด าเนินงานในโครงการ....................

จ านวน ............บาท (................บาทถ้วน) ภายใต้แผนการจัดสรรงบประมาณ.....................(กรณีสมทบใน

โครงการเดิมของหน่วยงานต้องอยู่ภายใต้แผนการจัดสรรงบประมาณเดียวกับผู้โอน) โดยมีผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนินงาน (ชื่อ-สกุล)...........................ต าแหน่ง....................โทรศัพท์.......................  

 2. รับโอนเงินงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนโครงการ.......................จ านวน ............บาท 

(.....................บาทถ้วน) (กรณีเพ่ิมโครงการใหม่ของหน่วยงาน)  โดยมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

(ชื่อ-สกุล)......................ต าแหน่ง...................โทรศัพท์.................... 

    3. ไม่รับโอนเงินงบประมาณ เนื่องจาก.....................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

       

 

         ลงชื่อ..................................................... 

      (..................................................) 

     ผู้อ านวยการ..................................................... 
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2. แบบประเมินความพึงพอใจและการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ 
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 
แบบประเมินความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน 

“แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 
--------------------------------------- 

ความเป็นมา 
ตามที่กรมอนามัย อนุมัติแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) เพื่อให้หน่วยงานได้

ด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางที่ชัดเจนถือปฏิบัติในกรมอนามัย และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ใช้อ้างอิงในการด าเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนงานการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย โดยกองแผนงานได้สื่อสารและท าความเข้าใจการด าเนินการตาม
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0905.02/ว 776 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2562 และในการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ในหลาย ๆ ครั้ง ที่ผ่านมา นั้น 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายการด าเนินงาน จึงได้
ก าหนดให้ทบทวนแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ให้สอดคล้องสถานการณ์ และเพิ่ม
คุณภาพ คุณค่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมอนามัย 
 

ค าชี้แจง 
1. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทบทวน พัฒนา “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ 

กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” ให้มีความเหมาะสมในโอกาสต่อไป 
2. ขอความกรุณาท่านได้โปรดเลือกค าตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด โดยท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับ

ความคิดเห็นที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ต าแหน่งการปฏิบัติงาน/การด าเนินงาน 

 ผู้อ านวยการหน่วยงาน 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 เจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหน่วยงาน 

1.2 อายุการปฏิบัติงานที่กรมอนามัย 
 น้อยกว่า 1 ปี      2 - 3 ปี  
 4 - 5 ปี       6 – 10 ปี 
 มากกว่า 10 ปี 

1.3 ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตาม “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.1 ประเด็นภาพรวม “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 

1) เนื้อหาคู่มือแนวทาง อ่านแล้วเข้าใจง่าย      

2) ขั้นตอนการปฏิบัติ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

3) แบบฟอร์มต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

4) สร้างความเข้าใจเช่ือมั่นใหผู้้ปฏบิัติงานสามารถใช้อ้างอิงในการ

ด าเนินงานมิให้เกดิข้อผิดพลาด  

     

5) เสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานภายใต้

กระบวนงานการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 

     

6) ความเหมาะสมโดยรวมในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน      

2.2 ประเด็นย่อย “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 

1) แบบฟอร์มโครงการ มีความเหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย      

2) ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

3) แบบฟอร์มการปรับแผน มีความเหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย      

4) ขั้นตอนการปรับแผน มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

5) ขั้นตอนการของบประมาณส่วนกลางกรมอนามยั มีความ

เหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย 

     

6) การสื่อสาร และอธิบายการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีกองแผนงาน      
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ต่อการทบทวน พัฒนา “แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)” 
3.1 ประเด็นที่ควรมีการทบทวน ปรับปรุงมากที่สุด (3 ล าดับแรกที่ส าคัญ) 

1) ................................................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................................................. 
3) .................................................................................................................................................................. 

3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน   
กองแผนงาน  กรมอนามัย 




