มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่มีผลบังคับใช
(Standard Operating Procedure : SOP)
สํานักอนามัย
พ.ศ.2564
สิ่งแวดลอม ชื่อกระบวนงาน งบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
จํานวน 8 หนา
ผูจัดทํา กลุมบริหารยุทธศาสตร

รหัส
SOP
……-…….

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขั้นตอนและวิธีการ ในการจัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2 เพื่อใหการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
เป น กระบวนงานมาตรฐานสํ าหรับ การจั ดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติการที่ใชสําหรับ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่ครอบคลุมทั้งการจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และจัดทําแผนปฏิบัติการ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
4. เอกสารอางอิง
ไมมี
5. แผนภูมิการทํางาน
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

-

-

กลุมบย.

กองแผนงานแจงใหหนวยงานจัดทําคํา
ของบประมาณ

2

3

กําหนดกรอบการจัดทําคําของบประมาณ
ของหนวยงาน

ชี้แจง ทําความเขาใจ
การจัดทําคําของบประมาณแกกลุม งาน

4

3 วัน

1 วัน

3 วัน
จัดทําคําของบประมาณรายกลุม

ความครบถวนของขอมูลที่ กรอบการจัดทําคําขอ
นํามาวิเคราะห
งบประมาณมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร นโยบาย ใน
ระดับตางๆ
หัวหนากลุมและผูรับผิดชอบ
เขารวมประชุมครบตามที่
เปาหมายที่กําหนด
-

คําของบประมาณของแตละ
กลุมสอดคลองกับกรอบการ
จัดทําคําของบประมาณ

กลุมบย.

กลุมบย.

ทุกกลุมงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

5

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

2 วัน

-

1 วัน

-

-

ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

1 วัน

จัดทําขอมูลตาม
แบบฟอรมที่กองแผนงาน
กําหนด

-

กลุมบย.

2 วัน

-

ผูอํานวยการ/
กลุมบย.

-

ขอมูลสําหรับการชี้แจง
งบประมาณ ประกอบดวย
- โครงการที่เกี่ยวของ
- มาตรการ/กิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สําคัญ
- ผลการดําเนินงานที่ผาน
มา
-

-

สํานัก
งบประมาณ/
กองแผนงาน

2 วัน

-

-

กลุมบย.

1 วัน

-

-

ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

จัดทําคําของบประมาณของ
หนวยงานเสนอผูบริหารพิจารณา
ทบทวนคําขอ
งบประมาณ

6

ตัวชี้วัด
คําของบประมาณของ
หนวยงานสอดคลองกับ
กรอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณ

ผูบริหารพิจารณา

ผูรับผิดชอบ
กลุมบย.

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ
7
สงคําของบประมาณใหกองแผนงาน

8

ชี้แจงงบประมาณประจําปตามราง
พ.ร.บ.งบประมาณ

9
งบประมาณ
ไดรับอนุมัติ

10

จัดทํากรอบการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
ทบทวนคําขอ
งบประมาณ

11
ผูบริหารพิจารณา

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

12

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

-

หัวหนากลุมและผูรับผิดชอบ
เขารวมรับฟงการชี้แจงตาม
เปาหมายที่กําหนด

กลุมบย.

3 วัน

-

แผนปฏิบัติของแตละกลุม
สอดคลองกับการกรอบ
จัดทําแผนปฏิบัติการ

ทุกกลุมงาน

2 วัน

-

-

กลุมบย.

1 วัน

-

-

ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

1 วัน

จัดทําขอมูลตาม
แบบฟอรมที่กองแผนงาน
กําหนด

-

กลุมบย.

5 วัน

-

3 วัน

-

ชี้แจงทําความเขาใจการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
13
จัดทําแผนปฏิบัติการรายกลุม
14
จัดทําแผนประจําปของหนวยงาน
ทบทวน
แผนปฏิบัติการ

15

ผูบริหารพิจารณา
ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ
16
สงคําของบประมาณใหกองแผนงาน
ทบทวน
แผนปฏิบัติการ

17
ผูบริหาร
กรมอนามัย
พิจารณา

แผนปฏิบัติการไดรับความ
เห็นชอบจากกรมอนามัย

กองแผนงาน

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
18

ลงขอมูลแผนปฏิบัติการในระบบติดตามผล
การปฏิบัติงาน (DOC)

-

กลุมบย.

ลําดับ

ผังกระบวนการ

19

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

2 วัน

-

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย
งบประมาณในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและกรมอนามัย

20

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และปรับแผนปฏิบัติการ
รายไตรมาส

21

3 วัน

5 วัน
สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
รวมระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการใชจาย
งบประมาณในระบบติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน (DOC)
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- รายงานผลการใชจาย
งบประมาณในระบบ ENV
Plan (ขั้นตอนการใชงาน
ระบบตามเอกสารแนบทาย)
- จัดทําสรุปผลการ
- สรุปผลการดําเนินงานตาม
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ และการใช
การ และการใชจาย
จายงบประมาณ ภายใน
งบประมาณ ทุกวันที่ 15 ระยะเวลาที่กําหนด
และ 30 รายงานตอ
- รอยละการใชจาย
ผูบริหารหนวยงาน
งบประมาณราย
- สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสเปนไปตามมติของ
และการใชจาย
คณะรัฐมนตรี
งบประมาณรายไตรมาส - แผนปฏิบัติการไดรับการ
ทบทวนและปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสามารถนําไปสู
ผลลัพธที่กําหนด
วิเคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินงานและผลลัพท
การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ
กลุมบย.

ทุกกลุมงาน

ทุกกลุมงาน

43 วัน

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) กองแผนงานแจงใหหนวยงานจัดทําคําของบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณ จะเปนไปตามแผนงานที่
กองแผนการกํ า หนด โดยกองแผนงานจะจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงและให ห น ว ยงานมี ก ารเตรี ย มการสํ าหรั บ การจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณในแตละป
2) กํ า หนดกรอบการจั ด ทํ า คํ าของบประมาณของหน วยงาน การที่จ ะสามารถกําหนดกรอบการจัดทํ าคําขอ
งบประมาณไดนั้น ตองศึกษาขอมูลและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแผนงานตางๆ เพื่อเตรียมการสําหรับการจัดทําคํา
ของบประมาณประจําป ที่สอดคลองกับ Cluster กรม กระทรวง และแผนบูรณาการระหวางกระทรวง

3) ชี้แจง ทําความเขาใจการจัดทําคําของบประมาณแกกลุมงาน โดยการจัดประชุมชี้แจงเพื่อใหกลุมงานเขาใจถึง
กรอบการจัดทําคําของบประมาณและสามารถจัดทําคําของบประมาณไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด
4) จัดทําคําของบประมาณรายกลุม กลุมงานทุกกลุมงานจัดทําคําของบประมาณรายกลุมตามกรอบการจัดทําคํา
ของบประมาณของหนวยงาน
5) จั ดทํ าคําของบประมาณหน วยงานเสนอผู บริหารพิ จารณา เมื่ อกลุมงานสงคําของบประมาณรายกลุ มแล ว
ผูรับ ผิ ด ชอบต องวิเคราะห ขอมู ลความสอดคล องกับ กรอบฯ ความเปน ไปไดของงบประมาณที่ ขอ และจัดทําเปน คําของ
งบประมาณหนวยงานเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป
6) ผู บ ริห ารพิ จ ารณา เมื่ อจั ดทํ าเป น คํ าของงบประมาณหน วยงานแลวตองเสนอใหผูอํานวยการสํานักอนามั ย
สิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบตอคําของบประมาณ
7) สงคําของบประมาณใหกองแผนงาน เมื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบตอคําของบประมาณแลว จึงสงคํา
ของบประมาณไปยังกองแผนงานเพื่อรวบรวมในภาพรวมของกรมอนามัย
8) ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามร า งพ.ร.บ.งบประมาณ ต อ งจั ด เตรี ย มข อ มู ล สํ าหรั บ การชี้ แ จง
งบประมาณรายจายประจําปฯ ประกอบดวยโครงการที่เกี่ยวของ ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่
จะดําเนินงาน
9) งบประมาณไดรับอนุมัติ สํานักงบประมาณแจงวงเงินที่ไดรับอนุมัติมายังกองแผนงาน และกองแผนงานพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
10) และ 11) จัดทํ ากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่ อเสนอผู บริหารพิ จารณา เมื่องบประมาณไดรับ การ
อนุ มัติ ผู รับ ผิ ดชอบตองจัดทํ ากรอบการจัด ทําแผนปฏิบั ติการฯ เพื่อเสนอผู บริห ารพิจ ารณาเห็น ชอบตอกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
12) ชี้แจงทําความเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการจัดประชุมชี้แจงเพื่อใหกลุมงานเขาใจถึงกรอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด
13) จัดทําแผนปฏิบัติการรายกลุม กลุมงานจัดทําแผนปฏิบัติการรายกลุมตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป
14) จัดทําแผนประจําปของหนวยงาน เมื่อกลุมงานสงแผนปฏิบัติกี่รายกลุมแลว ผูรับผิดชอบตองวิเคราะหขอมูล
ความสอดคลองกับกรอบฯ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของหนวยงานเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป
15) ผูบริหารพิจารณา เสนอแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมพิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อสงกองแผนงานพิจารณาตอไป
16) และ 17 สงแผนปฏิบัติการของหนวยงานใหกองแผนงาน และผูบริหารกรมอนามัยพิจารณา และใหความ
เห็นชอบตอแผนปฏิบัติการ เมื่อกรมอนามัยเห็นชองตอแผนปฏิบัติการแลว หนวยงานจึงประกาศเปนแผนปฏิบัติการของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมที่ตองขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตอไป

18) และ 19) ลงขอมูลแผนปฏิบัติการในระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC)กรมอนามัย เพื่อใหกรมอนามัย
สามารถติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมอนามัย และหนวยงานสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในการติดตาม
ผลการดําเนิ นงานของหน วยงาน และเขาไปทํ าการขอหั กงบประมาณผ านระบบ ENV Plan สําหรับรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
20) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใหมีการทบทวนและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและการใชจายงบประมาณ ทุกวันที่ 15 และ 30 รายงานตอผูบริหารหนวยงาน รวมทั้งสรุปผลการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาส เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
21) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ใหกลุมงานจัดทําและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของกลุมเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน สงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานใหกลุมบริหารยุทธศาสตรเพื่อวิเคราะห
ในภาพรวมของหนวยงานตอไป

การใชงานโปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
https://envplan.anamai.moph.go.th/

