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การบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย  
 กรมอนำมัย มีกระบวนงำนและขั้นตอนกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ สอดคล้อง

ตำมวิธีกำรงบประมำณและแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี ซึ่งได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้ง

ทบทวนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่

กระบวนงำนจัดท ำงบประมำณ โดยมีกำรทบทวนยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์/มำตรกำร และ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ ให้สอดรับกับนโยบำยในกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีเพ่ือส่งให้ 

ส ำนักงบประมำณจัดท ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

เข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำในกำรอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กระบวนงำนต่อมำคือกำรบริหำร

งบประมำณ เป็นกำรน ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติไปใช้จ่ำย โดยจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร

และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พร้อมทั้งจัดสรรงบประมำณให้กับหน่วยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน ในกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีของกรมอนำมัยสู่กำรปฏิบัติในระดับหน่วยงำน และกระบวนงำนสุดท้ำยคือกระบวนงำนติดตำม และ

ประเมินผล เป็นกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ภำยใต้เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของกรมอนำมัย และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อส ำนักงบประมำณและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 กระบวนงำนส ำคัญของกรมอนำมัยดังกล่ำว ซึ่งจะต้องมีแนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน

ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกรมอนำมัย จึงได้จั ดท ำแนว

ทำงกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรกรมอนำมัย (งบด ำเนินงำน) เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงปฏิบัติงำนภำยใต้

กระบวนงำนกำรบริหำรงบประมำณ และสร้ำงควำมเข้ำใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถใช้อ้ำงอิงในกำร

ด ำเนินงำนมิให้เกิดข้อผิดพลำด พร้อมทั้งเสริมสร้ำงมำตรฐำนเชิงคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของกรมอนำมัย  

 

ค านิยาม 
 การบริหารแผนปฏิบัติการ หมำยถึง กำรบริกำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของหน่วยงำนที่

ได้รับจัดสรรงบประมำณไปใช้จ่ำย โดยจัดท ำเป็นแผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปี ตำมนโยบำย กรอบกำรด ำเนินงำน และกรอบกำรจัดสรรงบประมำณของกรมอนำมัย 

พร้อมทั้งก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร

และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

 งบด าเนินงาน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดในหมวดงบด ำเนินงำนที่ให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำ 

ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค โดยจัดท ำเป็นโครงกำรในกำร

บริหำรจัดกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 
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โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี หมำยถึง โครงกำรที่ก ำหนดในแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ที่ ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนและจัดสรรงบประมำณ จำกกรมอนำมัย 

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 

โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจ าปี หมำยถึง โครงกำรที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนและ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ โดยได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนและจัดสรร

งบประมำณจำกกรมอนำมัยระหว่ำงปีงบประมำณ หลังจำกกำรอนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน

ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 

การปรับแผนปฏิบัติการ หมำยถึง กำรยกเลิกโครงกำรหรือกำรปรับสำระส ำคัญของโครงกำร ได้แก่ 

ชื่อโครงกำร/วัตถุประสงค์ /เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเสร็จ/กิจกรรม/กำรเพ่ิม-ลดงบประมำณภำพรวมของ

โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้รับกำรอนุมัติจำกกรมฯ โดยกำรปรับแผนปฏิบัติกำร

ต้องไม่ข้ำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณ/ไม่ข้ำมหมวดงบรำยจ่ำย/ไม่ข้ำมหน่วยงำน  ทั้งนี้กำรปรับส่วนอ่ืนๆ ใน

โครงกำรที่ไม่ถือว่ำเป็นกำรปรับแผนปฏิบัติกำร เช่น กำรปรับช่วงระยะเวลำ กำรถัวเฉลี่ยจ่ำยงบประมำณของ

กิจกรรมภำยใต้โครงกำรเดียวกันโดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมำณภำพรวมและไม่เพ่ิมกิจกรรมใหม่ของโครงกำร  

การปรับแผนโอนเงินงบประมาณ หมำยถึง กำรปรับแผนปฏิบัติกำรเพ่ือโอนเงินงบประมำณที่ได้รับ

กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน ข้ำมแผนกำรจัดสรรงบประมำณ/ข้ำมหมวดงบ

รำยจ่ำย/ข้ำมหน่วยงำน  

การคืนงบประมาณ หมำยถึง กำรปรับแผนปฏิบัติกำรเพ่ือโอนเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน คืนส่วนกลำงกรมอนำมัย 

โครงการเงินนอกงบประมาณ หมำยถึง โครงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่ใช้งบประมำณจำกแหล่ง

ทุนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งบประมำณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจำกกรมอนำมัย เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อนสนับสนุนตำม

ภำรกิจ/บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน กรมอนำมัย (ทั้งนี้ในกรณีที่แหล่งทุนไม่ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร

โครงกำรและงบประมำณ ให้ใช้แนวทำงกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรของกรมอนำมัยโดยอนุโลม) 

หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมำยถึง หน่วยงำนของกรมอนำมัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ประกอบด้วย 

ศูนย์อนำมัยที่ 1-12, สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง, ศูนย์อนำมัยกลุ่มชำติพันธุ์ ชำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ, 

ศูนย์ทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ  

หน่วยงานส่วนกลาง หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัยที่ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกรมอนำมัย

ในส่วนกลำง โดยมีฐำนะเป็นส ำนัก กอง และฐำนะเทียบเท่ำกอง 
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แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
1. การอนุมัติด าเนินงานโครงการ  

1.1 ก่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย 
หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงกำรมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรด ำเนินงำน ซึ่งโครงกำร/กิจกรรมดังกล่ำวอยู่ในแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปีของหน่วยงำน แต่อยู่ระหว่ำงเสนอหรือกำรพิจำรณำอนุมัติของกรมฯ  

2) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

  - หนังสือขออนุมัติโครงกำร (เรียนอธิบดีกรมอนำมัย ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน) 

  - โครงกำร ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

  - แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน 

  - แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (โครงกำรที่มีงบประมำณ ตั้งแต่ 5 แสนบำทขึ้นไป/หรือ

โครงกำรที่หน่วยงำนพิจำรณำว่ำส่งผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยตำมแผน

ยุทธศำสตร์กรมอนำมัย) 

  - (ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน ที่อยู่ระหว่ำงเสนอหรือกำรพิจำรณำอนุมัติของ

กรมอนำมัย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำโครงกำร/แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน/ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของโครงกำรในระบบ 

DOC ตำม (ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน นโยบำย หลักเกณฑ์และระเบียบรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 

3) ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมเป็นผู้ เสนอโครงกำร (เสนอเรื่องผ่ำน 

กองแผนงำน) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

4) กองแผนงำน ตรวจสอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

นโยบำย กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรจัดสรรงบประมำณของกรมอนำมัย และ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ของหน่วยงำน ที่อยู่ระหว่ำงเสนอหรือกำรพิจำรณำอนุมัติของกรมอนำมัย และจัดท ำหนังสือบันทึกเสนออธิบดี

กรมอนำมัย (เสนอผ่ำนรองอธิบดีกรมอนำมัยที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน)  

5) รองอธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมในหนังสือบันทึกผ่ำนเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนำมัย 

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงำน 



 

6 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

6) อธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้

กองแผนงำน 

7) กองแผนงำน ด ำเนินกำร  

 เห็นชอบและอนุมัติ จัดท ำบันทึกแจ้งหน่วยงำนและกองคลัง เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และส ำเนำ

โครงกำรเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนในระบบ DOC และก ำกับติดตำม 

 ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเรื่องหน่วยงำน   

8) หน่วยงำนส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ เพ่ือใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC 

และผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่รับอนุมัติ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำร

ด ำเนินงำนในระบบ DOC 

 

1.2 หลังแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย 
1.2.1 การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนและได้รับจัดสรรงบประมำณจำกกรมอนำมัย ตำม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

2) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

 - หนังสือขออนุมัติโครงกำร (เรียนผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน (หน่วยงำนส่วนภูมิภำค)  

/อธิบดีกรมอนำมัย (หน่วยงำนส่วนกลำง)) 

- โครงกำร ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

 - แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน 

 - แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (โครงกำรที่มีงบประมำณ ตั้งแต่ 5 แสนบำทขึ้นไป/หรือ

โครงกำรที่หน่วยงำนพิจำรณำว่ำส่งผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยตำมแผน

ยุทธศำสตร์ฯ) 

 - ส ำเนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัยแล้ว 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำโครงกำร/แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน/ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของโครงกำรในระบบ 

DOC ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย และระเบียบรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 



 

7 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

3) กำรอนุมัติโครงกำร (ตำมมอบอ ำนำจ) 

 หน่วยงำนส่วนภูมิภำค ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร 

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 หน่วยงำนส่วนกลำง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมเป็นผู้เสนอ

โครงกำร หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน กรณี

เห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนำมัยที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติ

โครงกำร  หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงำน (กรณีโครงกำรมีวงเงินงบประมำณเกินอ ำนำจรองอฺธิบดีฯ 

ลงนำมในหนังสือบันทึกผ่ำนเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร หรือไม่

เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงำน) 

4) กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ส ำเนำโครงกำรที่ได้รับอนุมัติเพ่ือใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนินงำนในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน  

5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำร

ด ำเนินงำนในระบบ DOC  

 

1.2.2 การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพิ่ม 

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงกำรใหม่นอกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน โดยได้รับกำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณ

ให้ด ำเนินงำนจำกกรมอนำมัยเพ่ิมระหว่ำงปีงบประมำณ 

2) โครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำย กรอบกำรด ำเนินงำนของกรมอนำมัย ที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใน

ปีงบประมำณ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมอนำมัย 

3) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

 - หนังสือขออนุมัติโครงกำร (เรียนผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน (หน่วยงำนส่วนภูมิภำค)  

/อธิบดีกรมอนำมัย (หน่วยงำนส่วนกลำง)) 

- โครงกำร ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

  - แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน 

 - แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (โครงกำรที่มีงบประมำณ ตั้งแต่ 5 แสนบำทขึ้นไป/หรือ

โครงกำรที่หน่วยงำนพิจำรณำว่ำส่งผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยตำมแผน

ยุทธศำสตร์ฯ) 

 - ส ำเนำหนังสือกำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณเพ่ิมจำกกรมอนำมัย 

  - ส ำเนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัยแล้ว 



 

8 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำโครงกำร/แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน/ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องตำมนโยบำย 

หลักเกณฑ์กำรอนุมัติโครงกำร แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย และระเบียบ

รำชกำรที่เก่ียวข้อง ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 

3) กำรอนุมัติโครงกำร (ตำมมอบอ ำนำจ) 

 หน่วยงำนส่วนภูมิภำค ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร 

หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 หน่วยงำนส่วนกลำง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมเป็นผู้เสนอ

โครงกำร หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน กรณี

เห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนำมัยที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติ

โครงกำร  (กรณีโครงกำรมีวงเงินงบประมำณเกินอ ำนำจรองอฺธิบดีฯ ลงนำมในหนังสือบันทึกผ่ำนเรื่องไปยัง

อธิบดีกรมอนำมัย เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้หน่วยงำน) 

4) กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ส ำเนำโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ให้กองแผนงำนเพ่ือใช้ในกำร

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน  

5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ บันทึกโครงกำรและรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC  

 

1.2.3 การอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติการ กรณีหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณกรมอนามัยเพิ่ม 

 หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) โครงกำรใหมน่อกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  

2) โครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำย กรอบกำรด ำเนินงำนของกรมอนำมัย ที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใน

ปีงบประมำณ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมอนำมัย โดยหน่วยงำนมี

ควำมจ ำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส่วนกลำงกรมอนำมัย ซึ่งไม่สำมำรถปรับแผนหรือบริหำร

จัดกำรงบประมำณภำยในหน่วยงำนได้ 

3) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

  - หนังสือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณส่วนกลำงกรมฯ และอนุมัติโครงกำร  

(เรียนอธิบดีกรมอนำมัย ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน) 

- โครงกำร ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 
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  - แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน 

 - แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (โครงกำรที่มีงบประมำณ ตั้งแต่ 5 แสนบำทขึ้นไป/หรือ

โครงกำรที่หน่วยงำนพิจำรณำว่ำส่งผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยตำมแผน

ยุทธศำสตร์ฯ) 

  - ส ำเนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัยแล้ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำโครงกำร/แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน/ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย 

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องตำมนโยบำย 

หลักเกณฑ์กำรอนุมัติโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย และ

ระเบียบรำชกำรที่เก่ียวข้อง ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 

3) ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมเป็นผู้ เสนอโครงกำร (เสนอเรื่องผ่ำน 

กองแผนงำน) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

4) กองแผนงำน ตรวจสอบโครงกำร ประสำนกองคลังเพ่ือให้ข้อมูลประกอบกำรกำรพิจำรณำ และ

จัดท ำหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนำมัย (เสนอผ่ำนรองอธิบดีที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน) 

5) กำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณและโครงกำร 

 กรณีวงเงินงบประมำณรองอธิบดีกรมอนำมัย (ที่ได้รับจัดสรรจำกอธิบดีกรมอนำมัย)  รองอธิบดี

กรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงำน 

 กรณีวงเงินงบกลำงกรมอนำมัย รองอธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมใน

หนังสือบันทึกผ่ำนเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนำมัย เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร หรือไม่เห็นชอบ

ส่งคืนเรื่องให้กองแผนงำน  

6) กองแผนงำน ด ำเนินกำร 

 เห็นชอบและอนุมัติ จัดท ำบันทึกแจ้งหน่วยงำนและกองคลัง เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และส ำเนำโครงกำร

เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบโครงกำรในระบบ DOC กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน และก ำกับติดตำม 

 ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเรื่องหน่วยงำน     

7) หน่วยงำนส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน โดยส ำเนำโครงกำรเพ่ือใช้ในกำรก ำกับติดตำม

กำรด ำเนินงำนในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่รับ

อนุมัติ บันทึกโครงกำรและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC 
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2. การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  

เงื่อนไขการปรับแผนปฏิบัติการ 
1) รองรับนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย 

2) ไม่กระทบเชิงลบต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (ปรับเปลี่ยน/ปรับลด/

ยกเลิก) ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกรมอนำมัยที่ได้รับอนุมัติตำมแผนปฏิบัติกำรหน่วยงำน 

(กรณีมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับแผนที่มีผลกระทบเชิงลบต่อควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยของโครงกำร ให้เสนอขอ

อนุมัติปรับแผนให้กรมอนำมัยพิจำรณำผ่ำนกองแผนงำน ด าเนินการตามขั้นตอนข้อ 2.2) 

3) เพ่ิมกิจกรรม/โครงกำรใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ

กรมอนำมัย ภำยใต้งบรำยจ่ำยเดียวกัน แผนกำรจัดสรรงบประมำณเดียวกัน และสอดคล้องตำมเป้ำหมำย/

วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดสรรงบประมำณ 

4) กรณีมีหนี้สำธำรณูปโภคค้ำงช ำระหรือประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยจนถึงสิ้นปีงบประมำณ คำดว่ำจะมี

ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ หรือมีค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต้องจ่ำยตำมข้อผูกพัน เช่น ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

ปลอดภัย ค่ำจ้ำงแม่บ้ำนท ำควำมสะอำด ฯลฯ ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรปรับแผน เพ่ือน ำไปช ำระหนี้ดังกล่ำว

เป็นล ำดับแรกก่อนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น ตำมล ำดับ 

5) งบด ำเนินงำน (ขั้นต่ ำ/ค่ำตอบแทนตำมสิทธิ์) หำกมีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ให้ปรับแผนคืนกรมอนำมัย  
 

2.1 การปรับแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) กำรปรับแผน อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรปรับแผนปฏิบัติกำร 

2) เพ่ิมกิจกรรมใหม่หรือโครงกำรใหม่ นอกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้รับกำรอนุมัติ

โครงกำรและกำรจัดสรรงบประมำณไปแล้ว โดยมีงบประมำณเหลือจ่ำยหรือคำดว่ำจะมีงบประมำณเหลือจ่ำย

ในหน่วยงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  

3) โครงกำร/กิจกรรมเดิมที่ได้รับอนุมัติตำมแผนปฏิบัติกำรหน่วยงำน โดยรับโอนกำรจัดสรร

งบประมำณเพ่ิมเติมจำกกรมอนำมัยเพ่ือสมทบ 

4) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

 - หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติกำร และอนุมัติกำรด ำเนินงำนโครงกำร(กรณีเพ่ิมโครงกำร

ใหม่นอกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี) (เรียนผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน (หน่วยงำนส่วนภูมิภำค) /เรียนอธิบดีกรมอนำมัย 

(หน่วยงำนส่วนกลำง)) 

- แบบฟอร์มกำรปรับแผน 

- โครงกำรใหม่ ตำมแบบฟอร์มกำรจัดท ำโครงกำรของกรมอนำมัย (กรณีเพ่ิมโครงกำรใหม่

นอกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี) 
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- แผนกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน 

 - แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (โครงกำรที่มีงบประมำณ ตั้งแต่ 5 แสนบำทขึ้นไป/หรือ

โครงกำรที่หน่วยงำนพิจำรณำว่ำส่งผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยตำมแผน

ยุทธศำสตร์ฯ) 

- ส ำเนำโครงกำรเดิม ก่อนปรับแผน 

- ส ำเนำหนังสือกำรอนุมัติจัดสรรงบประมำณเพ่ิมจำกกรมอนำมัย (กรณีรับโอนกำรจัดสรร

งบประมำณเพ่ิมเติมจำกกรมอนำมัยเพ่ือสมทบกิจกรรม/โครงกำรเดิม) 

 - ส ำเนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัยแล้ว 

 ขั้นตอนการด าเนินการ  

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำแบบฟอร์มกำรปรับแผน /จัดท ำโครงกำร /แผนกำร

ด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน/แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์มของกรมอนำมัย  

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มกำร

ปรับแผน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย และระเบียบรำชกำร

ที่เก่ียวข้อง ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 

3) กำรอนุมัติปรับแผนปฏิบัติกำร (ตำมมอบอ ำนำจ)  

 หน่วยงำนส่วนภูมิภำค ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบโดยลงนำมอนุมัติปรับแผน 

และลงนำมอนุมัติโครงกำร (เพ่ิมโครงกำรใหม่นอกแผนฯ) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์

หน่วยงำน /ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน 

 หน่วยงำนส่วนกลำง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบและลงนำมเป็นผู้เสนอ

โครงกำร (เพ่ิมโครงกำรใหม่นอกแผนฯ) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร/กลุ่มงำน หำกเห็นชอบเสนอเรื่องให้รองอธิบดีกรมอนำมัยที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบ

และลงนำมอนุมัติโครงกำร  (กรณีโครงกำรมีวงเงินงบประมำณเกินอ ำนำจรองอฺธิบดีฯ ลงนำมในหนังสือบันทึก

ผ่ำนเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนำมัย เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและลงนำมอนุมัติโครงกำร หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืน

เรื่องให้หน่วยงำน) 

4) กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงกิจกรรม/โครงกำรใน

ระบบ DOC พร้อมทั้งส ำเนำแบบฟอร์มปรับแผน/โครงกำรใหมท่ี่ได้รับอนุมัติส่งให้กองแผนงำน และคืนเรื่องให้

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน 

5) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่รับอนุมัติปรับแผน ปรับปรุงโครงกำรหรือบันทึก

โครงกำรตำมท่ีได้รับกำรอนุมัติปรับแผน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC  
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2.2 การปรับแผนปฏิบัติการ กรณีผลกระทบเป้าหมายโครงการ/ข้ามหน่วยงาน  

 หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) กำรปรับแผน อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรปรับแผนปฏิบัติกำร 

2) กรณีมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับแผนที่กระทบเชิงลบต่อควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยโครงกำร 

(ปรับเปลี่ยน/ปรับลด/ยกเลิก) ตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยกรมอนำมัย 

3) กรณีกำรปรับแผนโอนเงินข้ำมหน่วยงำน  

4) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

  - หนังสือขออนุมัติปรับแผน (เรียนอธิบดีกรมอนำมัย ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน) 

  - แบบฟอร์มกำรปรับแผน  

  - แบบฟอร์มกำรปรับแผนโอนเงินข้ำมหน่วยงำน และหนังสือตอบรับกำรรับโอนเงินจำก

หน่วยงำนผู้รับโอน (กรณีปรับแผนโอนเงินข้ำมหน่วยงำน)  

  - ส ำเนำโครงกำรเดิม ก่อนปรับแผน 

  - ส ำเนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัยแล้ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำแบบฟอร์มกำรปรับแผนตำมแบบฟอร์มของกรมอนำมัย 

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มกำร

ปรับแผน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย และระเบียบรำชกำร

ที่เก่ียวข้อง ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 

3) ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบกำรปรับแผน (เสนอผ่ำนกองแผนงำน) หรือไม่เห็นชอบ

ส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน 

4) กองแผนงำน ตรวจสอบกำรปรับแผนตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี นโยบำย กรอบกำรด ำเนินงำน กรอบกำรจัดสรรงบประมำณของกรมอนำมัย และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีของหน่วยงำน ประสำนกองคลัง/หน่วยงำน/Cluster ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

และจัดท ำหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนำมัย (เสนอผ่ำนรองอธิบดีกรมอนำมัยที่ก ำกับดูแลหน่วยงำน) 

5) รองอธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบผ่ำนเรื่องไปยังอธิบดีกรมอนำมัย หรือไม่เห็นชอบส่งคืน

เรื่องให้กองแผนงำน 

6) อธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบอนุมัติกำรปรับแผน หรือไม่เห็นชอบส่งคืนเรื่องให้กองแผนงำน  

7) กองแผนงำน ด ำเนินกำร  



 

13 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 อนุมัติ จัดท ำบันทึกแจ้งหน่วยงำน (กรณีโอนเงินข้ำมหน่วยงำนแจ้งกองคลัง/หน่วยงำนรับโอน) 

เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และส ำเนำอนุมัติกำรปรับแผนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบโครงกำรในระบบ DOC กับ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน และก ำกับติดตำม 

 ไมอ่นุมัต ิส่งคืนเรื่องหน่วยงำน     

8) หน่วยงำนส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน โดยส ำเนำกำรอนุมัติปรับแผนเพ่ือใช้ในกำร

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC และคืนเรื่อง/แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน เพ่ือด ำเนินกำร 

ปรับปรุงหรือบันทึกโครงกำรตำมที่ได้รับกำรอนุมัติปรับแผน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนใน

ระบบ DOC  

9) กรณีปรับแผนโอนเงินข้ำมหน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน (หน่วยงำนผู้รับโอน) ด ำเนินกำร

อนุมัติโครงกำรตำมข้อ 1.2.2 หรือปรับแผนตามข้อ 2.1 และบันทึกหรือปรับปรุงโครงกำรตำมที่ได้รับกำร

อนุมัติ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC 

 

2.3 การปรับแผนปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณคืนกรมอนามัย  

หลักเกณฑ์การอนุมัติ 

1) กำรปรับแผน อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรปรับแผนปฏิบัติกำร 

2) ด ำเนินกำรได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงินงบประมำณเหลือจ่ำยและหน่วยงำนไม่มีควำมประสงค์ในกำร

น ำไปใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำนกิจกรรมหรือโครงกำรอ่ืน 

3) เอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ 

  - หนังสือขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ (เรียนอธิบดีกรมอนำมัย ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง) 

  - แบบฟอร์มปรับแผนโอนเงินข้ำมหน่วยงำน (คืนกรมอนำมัย) 

  - ส ำเนำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและโครงกำรนอกแผนฯ ของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน จัดท ำแบบฟอร์มโอนเงินข้ำมหน่วยงำน (คืนกรมอนำมัย) ตำม

แบบฟอร์มของกรมอนำมัย  

2) หัวหน้ำกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบฟอร์มโอนเงิน

งบประมำณ โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่ได้อนุมัติจำกกรมอนำมัย และระเบียบ

รำชกำรที่เก่ียวข้อง ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน 

3) ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน พิจำรณำเห็นชอบกำรปรับแผนและลงนำมหนังสือบันทึกขอคืนเงิน

งบประมำณ (ผ่ำนกองคลัง) หรือไม่เห็นชอบส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



 

14 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

4) กองคลัง ตรวจสอบงบประมำณเหลือจ่ำยหน่วยงำน ประสำนกองแผนงำนเพ่ือให้ข้อมูล

ประกอบกำรกำรพิจำรณำ และจัดท ำหนังสือบันทึกเสนออธิบดีกรมอนำมัย (รองอธิบดีกรมอนำมัยที่ก ำกับดูแล

หน่วยงำน) 

5) รองอธิบดีกรมอนำมัย พิจำรณำเห็นชอบกำรคืนเงินงบประมำณและลงนำมอนุมัติกำรโอนข้ำม

หน่วยงำนคืนเงินงบประมำณส่วนกลำงกรมฯ หรือไม่เห็นชอบให้ส่งคืนเรื่องให้กองคลัง  

6) กองคลัง ด ำเนินกำร  

 อนุมัติ ด ำเนินกำรตัดโอนงบประมำณของหน่วยงำนคืนงบประมำณส่วนกลำงกรมฯ และส ำเนำ

แบบฟอร์มโอนเงินงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรคุมบัญชีหน่วยงำน พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกแจ้งหน่วยงำนและ 

กองแผนงำน เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบโครงกำรในระบบ DOC กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนและ

ก ำกับติดตำม  

 ไมอ่นุมัต ิส่งคืนเรื่องหน่วยงำน     

7) หน่วยงำน ส่งคืนกลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์หน่วยงำน โดยส ำเนำแบบฟอร์มโอนเงินงบประมำณเพ่ือ

ใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC และคืนเรื่องให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กลุ่มงำน  

8) ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงำน ด ำเนินงำนตำมที่อนุมัติปรับแผน ปรับปรุงโครงกำรและรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำนในระบบ DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

16 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

1. ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการบริหารแผนปฏิบัติการ/โครงการ 

 

 
 

 

 



 

17 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

18 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

19 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

20 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

 

 



 

21 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

22 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

 



 

24 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

26 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

27 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

28 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

29 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 

 



 

30 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

2. แบบฟอร์มการจัดท าโครงการของกรมอนามัย 

 



 

31 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

 



 

32 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 



 33 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

3. แบบฟอร์มแผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

 

  



 34 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

4. แบบฟอร์มแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

 



 35 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

5. แบบฟอร์มการปรับแผน 

 



 36 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

6. แบบฟอร์มการโอนเงินงบประมาณ 

 



 

37 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

7. ตัวอย่างหนงัสือตอบรบัการรับโอนเงินงบประมาณข้ามหน่วยงาน 

 

เรื่อง  กำรตอบรับกำรด ำเนินงำนและกำรโอนเงินงบประมำณ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำร............(ผู้โอน)............... 

 ตำมหนังสือส ำนัก/กอง.....(ผู้โอน)..........เลขที่.................ลงวันที่....... ......... ได้แจ้งแผนกำรด ำเนินงำน

และกำรโอนเงินประมำณสนับสนุนข้ำมหน่วยงำน เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร............... ...... 

จ ำนวนงบประมำณ................บำท (.................บำทถ้วน) น้ัน 

 ในกำรนี้ หน่วยงำน....(ผู้รับโอน)................ ขอตอบรับกำรด ำเนินงำนและกำรโอนเงินงบประมำณ ดังนี้ 

    1. รับโอนเงินงบประมำณ เพ่ือสมทบ/สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในโครงกำร............. .......

จ ำนวน ............บำท (........ ........บำทถ้วน) ภำยใต้แผนกำรจัดสรรงบประมำณ... ..................(กรณีสมทบใน

โครงกำรเดิมของหน่วยงำนต้องอยู่ภำยใต้แผนกำรจัดสรรงบประมำณเดียวกับผู้โอน) โดยมีผู้รับผิดชอบในกำร

ด ำเนินงำน (ชื่อ-สกุล)...........................ต ำแหน่ง....................โทรศัพท์.......................  

 2. รับโอนเงินงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนโครงกำร........ ...............จ ำนวน ............บำท 

(.................. ...บำทถ้วน) (กรณีเพ่ิมโครงกำรใหม่ของหน่วยงำน)  โดยมีผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน 

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

    3. ไม่รับโอนเงินงบประมำณ เนื่องจำก.....................................................................................  

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

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

       

 

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

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

     ผู้อ ำนวยกำร....................................................... 
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