3.1
ทบทวนความเข้าใจ
และการปฏิบ ัติ
---------ตามแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบ ัติการ กรมอนาม ัย
(งบดาเนินงาน)
ประชุมห ัวหน้ากลุม
่ บริหารยุทธศาสตร์

1

ั้ 4 กรมอนาม ัย .......................ว ันที่ 30 มกราคม 63
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชน

นิยามสาคัญ
• การบริ หารแผนปฏิบัติการ : การบริ การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของหน่วยงานที่ได้ รับจัดสรร

งบประมาณไปใช้ จ่าย โดยจัดทาเป็ นแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ตามนโยบาย กรอบการดาเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย พร้ อมทัง้ กากับ
ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจาปี

• การปรั บแผนปฏิบัติการ : การยกเลิกโครงการหรื อการปรั บ สาระสาคัญของโครงการ ได้ แก่ ชื่อโครงการ/
วัต ถุป ระสงค์ /เป้ าหมาย /ตัว ชี ว้ ัด ความส าเสร็ จ /กิ จ กรรม /การเพิ่ ม -ลดงบประมาณภาพรวมของโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของหน่วยงานที่ได้ รับการอนุมตั ิจากกรมฯ

• การโอนเงินงบประมาณ : การปรับแผนปฏิบตั ิการเพื่อโอนเงินงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน ข้ ามแผนการจัดสรรงบประมาณ /ข้ ามหมวดงบรายจ่าย /ข้ ามหน่วยงาน

• การคื น งบประมาณ : การปรั บ แผนปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ โอนเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน คืนส่วนกลางกรมอนามัย
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สรุปขนตอนการด
ั้
าเนินงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบ ัติการ กรมอนาม ัย (งบดาเนินงาน)
ขนตอน/ผู
ั้
ร้ ับผิดชอบ

หน่วยงาน

กองแผนงาน

กองคล ัง

ผูบ
้ ริหารกรมฯ
(อธ.*/รองอธ.)

1. ขออนุม ัติเร่งด่วน

โครงการ/กิจกรรม
(ก่อนแผนฯ ได้ร ับอนุม ัติ
จากกรมฯ)

จ ัดทา
โครงการ

ตรวจสอบ
ครบถ้วน/
ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ผ่านเรือ
่ ง

*เห็นชอบ
อนุม ัติฯ

หน่วยงาน/
กองแผนงาน
กาก ับ
ติดตาม
(DOC)

o แผนหน่วยงานยังไม่ได ้
อนุมต
ั จ
ิ ากกรมฯ
o มีความจาเป็ นเร่งด่วน
โดยเสนอกรณีเร่งด่วน
ตามแนวทาและ
แบบฟอร์มกาหนด

กาก ับ
ติดตาม
(DOC)

o แผนได ้รับอนุมต
ั จ
ิ าก
กรมฯ แล ้ว โดยเร่งเสนอ
โครงการ ภายใน 15 วัน
หลังจากแผนอนุมต
ั แ
ิ ล ้ว
o เสนอโครงการ/ปรับแผน
ตามแนวทางและ
แบบฟอร์มกาหนด

กาก ับ
ติดตาม
(DOC)

o ขอจัดสรรเงินกรมฯ เพิม
่
o เสนอปรับแผนตาม
แนวทางและแบบฟอร์ม
ทีก
่ าหนด
o โอนเงินข ้ามหน่วยงาน
(ตอบรับโอนเงิน..ผู ้รับ)

2. ขออนุม ัติ




โครงการ(ตามแผนฯ)
โครงการ (นอกแผนฯ กรมฯ
จ ัดสรรเพิม
่ )
ปร ับแผนฯ (เพิม
่ โครงการ/
กิจกรรมใหม่ ไม่กระทบ
เป้าหมายโครงการเดิม)

จ ัดทา
โครงการ/
ปร ับแผนฯ

่ นกลางเสนอ รองอธ. /ภูมภ
สว
ิ าคเสนอ ผอ.หน่วยงาน

เห็นชอบ
อนุม ัติฯ

(ตามมอบอานาจ)

3. ขออนุม ัติ



โครงการ (ขอเงินกรมฯ)
ปร ับแผนฯ (กระทบเชงิ ลบ
ต่อเป้าหมายโครงการ/โอน
เงินข้ามหน่วยงาน/ขอเงิน
กรมฯ เพิม
่ ในโครงการเดิม)

4. ปร ับแผนฯ
คืนเงินกรมฯ

จ ัดทา
โครงการ/
ปร ับแผนฯ

ปร ับแผนฯ

ตรวจสอบ
ครบถ้วน/
ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ผ่านเรือ
่ ง

ตรวจสอบ
ผ่านเรือ
่ ง

เห็นชอบ
อนุม ัติฯ

(*ขอเงินกรมฯ เสนอ อธ.)

เห็นชอบ
อนุม ัติฯ

หมายเหตุ

กาก ับ
ติดตาม
(DOC)

o ดาเนินงานแล ้วเสร็จตาม
เป้ าหมาย และมีเงิน
เหลือจ่าย
o เสนอปรับแผนตาม
แนวทางและแบบฟอร์ม
ทีก
่ าหนด

่ เรือ
**กรณีเมือ
่ ตรวจสอบ/พิจารณาแล้วไม่ถก
ู ต้อง/ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุม ัติ สง
่ งคืนย้อนกล ับลูกศร ***ทงนี
ั้ เ้ มือ
่ อนุม ัติโครงการใหม่/ปร ับแผนแล้วให้สาเนาแจ้งกองแผนงาน ทุกครงั้

