
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือให้มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลา และงบประมาณท่ีได้รับ

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเส่ียง

แต่งต้ังบุคลากรให้ครอบคลุม 1 วัน
ทุกกลุ่มงาน และก าหนดบทบาท
หน้าท่ีให้ชัดเจน

มีการก าหนดมาตรการ/แนวทาง 2 วัน
ท่ีสอดคล้องกับมาตรการ
กรมอนามัย

มีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 2 วัน
ท่ีสอดคล้องกับมาตรการกรมอนามัย

 - มีการประชุมสม่ าเสมอทุกเดือน 1 วัน
 - รายงานการประชุมเผยแพร่ทาง
เว็ปไซด์หน่วยงาน

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ 2 วัน
รายงานในระบบ DOC
 - มีการบันทึกผลทุกเดือน

                      การจัดสรรถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลา

กระบวนการบริหารแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน

                     จัดสรร ถูกต้องตามระเบียบ
                  2. เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามแผนการปฏิบัติราชการและบรรลุผลการเบิกจ่ายใน
                     ภาพรวมของกรมอนามัยและตามมิติ ครม.
                  3. เพ่ือให้ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม ทุกงบ เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมท่ีวางแผนและได้รับ

กลุ่ม บรย.

2.ก ำหนดมำตรกำรส ำคญัในกำรตดิตำม
เรง่รัดกำรเบกิจำ่ยงบประมำณของ

หน่วยงำน

3.จัดท ำแผนกำรเบกิจำ่ยงบประมำณรำย
ไตรมำสและรำยเดอืน

4.ประชมุตดิตำมเรง่รัดกำรเบกิจำ่ย
งบประมำณ 

5.บนัทกึผลกำรด ำเนนิงำนในระบบ
รำยงำนกรมอนำมยั(DOC) งบประมำณ 

(งบด ำเนนิงำน)

1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ



 -ก าหนดรูปแบบและประเด็น 2 วัน
การติดตามและรายงานผล
 -วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ช้ีเป้าจุดแข็งและจุดอ่อน ส าหรับ
พัฒนา

 - ก าหนดรูปแบบรายงาน 2 วัน
 -มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์หน่วยงาน

12 วันรวมระยะเวลาท้ังหมด

6.ประชมุตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนรำย 6
เดอืน และ 12 เดอืน

7.จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตัริำชกำร
ประจ ำปี



แบบสอบถาม กระบวนการบริหารงบประมาณ 
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

การวางแผน (Planning) การบริหารงบประมาณ 
1. มีการจัดท าแผน เพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน
ที่ก าหนดหรือไม่ 
 

  มีการประชุมจัดท าแผนงานประจ าปี เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค,์เ ป้าหมายและตัวชี้วัดของ
กระทรวง กรมอนามัย  

2. แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุเป้าหมาย 
วิธีการด าเนินการ งบประมาณ อัตราก าลัง และ
ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
 

  มีการจัดท าแผนงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ วิธี
ด าเนินงาน ระบุงบประมาณ อัตราก าลังและ
ระยะเวลาไว้ในโครงการชัดเจน 

3. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

  มีการใช้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับตามกรม
อนามัย เช่น ระเบียบการฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา, แผนการเบิกจ่ายรายเดือนให้ได้ตาม
เป้าหมายมิติกรมอนามัย 

4. มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่ก าหนด
หรือไม่ 

  ก าหนด Unit cost กิจกรรมในโครงการ, แผน
เบิกจ่ายประขุม อบรม สัมมนาในไตรมาส1 
มากกว่าร้อยละ50 ของวงเงิน, การเบิกจ่ายตาม
ระเบียบทางราชการ 

5. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 
 

  มีการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในหน่วยงาน
และกรมอนามัย 

6. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
การ ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 

  มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการทุกกลุ่ม/ฝ่าย ราย
เดือนถัดไป ทุกวันที่ 15 ของเดือนปัจจุบันเพ่ือ
ตรวจสอบดูความครบถ้วนของโครงการและสื่อสาร
ผ่าน PR-anmai, Line ศอ.9_GCC3_กรมอนามัย 
 

7. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน 
การด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ 

  มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้ในแผนงาน
โครงการไว้ชัดเจน 
 

8. มาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

  มีการประกาศและยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เคร่งครัดและมอบให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ตามประกาศเรื่อง มาตรการ 



9. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ด าเนินงานและรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
 

  มีการประชุมติดตามแผนทุกเดือนและมีรายงาน
การประชุม ก ากับติดตามโดยคณะกรรมการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

10. กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมี
การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

  มีการหารือร่วมกันและปรับแก้ไขปัญหา ก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ในบางรายการ อาทิเช่น งบวิจัย ไม่สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

11. มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  มีการประชุมติดตามเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ตั้งไว้ ทุกเดือน 
 

12. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน
งบประมาณหรือไม่ 

  มีคู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ระบบสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 
สรุป :   ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มีการจัดท าแผนงานโครงการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงาน ระบุ
งบประมาณ อัตราก าลังและระยะเวลาไว้ในโครงการชัดเจน และมีการใช้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับตามกรม
อนามัย เช่น ระเบียบการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา, แผนการเบิกจ่ายรายเดือน รายไตรมาสให้ได้ตามเป้าหมายมติ
กรมอนามัย และมติ ครม. โดยการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน ซึ่ง
พบว่า บางงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย อาทิเช่น งบวิจัย งบลงทุน เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนางานต่อไป 
 
 
 
 

                                                                        ผู้ประเมิน...................................................... 
                                                                                        (............................................................) 
                                                                                       วันที่ ..................................................... 
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