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1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
1.1 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของทุก

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  
1.2  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานกรอบการด าเนินการในการ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการท างาน/ปฏิบัติงานให้อย่าง

มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ขอบเขต (Scope) 
เอกสารฉบับนี้ใช้ในการ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภายใต้การก ากับของกรมควบคุมโรค  
 

3. กรอบแนวคิด 
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการวาง แผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงก าหนดทิศทางองค์กรในระยะยาว เน้นให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรของกรมฯ โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงจากแผนปฏิบัติ
การ 4 ปี สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ โดยให้ความส าคัญกับ
การสื่อสารถ่ายทอดให้ บุคลากรทุกระดับของ ทุกหน่วยงาน ในสังกัด ใช้เป็นกรอบ แนวทางใน การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรตามภารกิจ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน และบุคลากรให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมฯ น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการปกป้องประชาชนให้ ปลอดภัยจากโรคและ
ภัยสุขภาพ  
 
4. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

4.1 ต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence - based) ทีน่่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบันและสามารถอ้างอิงได้ 
รวมทั้งจากความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4.2 ต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี รอง
อธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านัก เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ก ากับและบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค  

4.3 เกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภายนอกกรมฯ ที่เก่ียวข้องกับ
งานควบคุมโรค ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร 

4.4 ต้องมีการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสารองค์กรแบบสองทางโดยมีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น และสื่อสารถ่ายทอดไปยังบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุกระดับ  

4.5 ต้องมีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยยึดหลักตามแนวทางของ COSO 
4.6 การจัดท าค าของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ต้องสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณท่ีผ่านความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี 
 
5. ระบบติดตามประเมินผล 
 กองแผนงาน ติดตามก ากับการด าเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีแนวทางก าหนด  
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6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1  1.1 รวบรวมสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
    ใช้หลักการ 7S (Structure/System/ 
Strategy/Skill/Style/Staff/Shared Values) 
  - ผลการด าเนินงานตามจุดเน้น/ยุทธศาสตร์/

ตัวชี้วัดและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน /บุคลากร/ยุทธศาสตร์/
ระบบสารสนเทศ 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก  
    ใช้หลักการ PESTEH (Politics/Economics/ 
Social/Technology/Environment/Health) 
  -  กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ /

นโยบายรัฐบาล /นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
  -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
  -  สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
  -  ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    - ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายใน/
ภายนอกกรม 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT 

เป็นข้อมูลเชิงประจักษ(์Evidence - 
based) น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบันและ
สามารถอ้างอิงได้ 

กองแผนงาน ชุดข้อมูล
สถานการณ์และ
ปัจจัยแวดล้อม 

- รายงาน
ประจ าปี 
- รายงาน
สถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพ
ของส านัก
วิชาการ 
- กฎหมาย 
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ /
นโยบายรัฐบาล 
/นโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข 
- ผลการส ารวจ
ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ
และผู้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

จัดท า/ทบทวนชุดข้อมูล
สถานการณ์และปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

2  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และคณะกรรมการก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กรมควบคุมโรค เพ่ือบริหาร ก ากับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค และบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการสร้างผลผลิตตามบทบาทภารกิจหลัก 
ส่งผลลัพธ์ต่อการด าเนินงานของเครือข่ายผู้ใช้บริการ 

การมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ
คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย อธิบดี รอง
อธิบดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
ผู้บริหารระดับส านัก/กองบริหาร 

กองแผนงาน ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
และ
คณะกรรมการ
ก ากับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
กรมควบคุมโรค 

- ฐานข้อมูล
รายชื่อผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน/
สคร.1-12 

3  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค  เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดท าร่างวิสัยทัศน์   
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
  

ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัย
แวดล้อม และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ที่น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน 

กองแผนงาน/
คณะกรรม การ
อ านวยการและ
คณะท างาน
บริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค   

  

4  ท าประชาพิจารณ์ร่างวิสัยทัศน์ฯ โดยการจัดประชุม 
หรือ ส ารวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากกรม
วิชาการภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงที่เก่ียวข้องกับงานควบคุมโรค 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก าหนดวิสัยทัศน์ฯ ต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน
กรมควบคุมโรค และ หน่วยงาน
ภายนอกกรมฯ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ควบคุมโรค ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กองแผนงาน ผลจากแบบ
ส ารวจความคิด
เห็น/ข้อเสนอแนะ 

ร่างวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
เป้าหมายการ
ให้บริการ กล
ยุทธ์ ฯ 

ประชุมทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ท าประชาพิจารณ์ร่าง
วิสัยทัศน์ฯ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

5  
 

เสนอร่างวิสัยทัศน์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพ่ือขอความเห็นชอบ จัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ สื่อสารและก าหนดเป็นทิศทางของกรม 
 
 
 

 คณะกรรม การ
อ านวยการและ
คณะท างาน
บริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค   

  

6  สื่อสาร วิสัยทัศน์   พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
ให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด และแผนที่
ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
รับทราบ 

สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ 
ครอบคลุมบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุก
ระดับ 

 

กองแผนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายการ
ให้บริการ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ผลผลิต 
ตัวชี้วัด และแผน
ที่ยุทธศาสตร์ 

สรุปประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์ทีมี่
มติเห็นชอบ 
วิสัยทัศน์ฯ 

7  - จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าจุดเน้นและกรอบ

การด าเนินงานระยะ 5 ปี ประกอบด้วย สถานการณ์ 
เป้าหมายการลดโรค พื้นที่เป้าหมาย  (กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่ด าเนินการ) มาตรการการด าเนินงาน  

 

- ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัย
แวดล้อม และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ที่น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน 
- การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
(Targeting) 

กองแผนงาน/
ผู้บริหาร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
/ส านัก /
สถาบัน/สคร.
1-12 

- แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ี
- จุดเน้นและ
กรอบการ
ด าเนินงานระยะ 
5 ป ี

หนังสือแจ้งการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 
จาก ส านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหาร
นโยบายและ 

ยุทธศาสตร์พิจารณา 
ร่างวิสัยทัศน์ 

จัดท าทิศทาง/แผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 

ประกาศใช้และสื่อสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

8  - จัดท าทิศทางการด าเนินงานของกรมฯ ประจ าปี
งบประมาณ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องจาก 
  1) ทิศทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ 
  2) จุดเน้นและกรอบการด าเนินงานระยะ 5 ปี  
  3)  ปัญหาโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ 

 กองแผนงาน/
ผู้บริหาร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
/ส านัก /
สถาบัน/สคร.
1-12 

ทิศทางการ
ด าเนินงานของ
กรมฯ ประจ าปี 

- ทิศทาง เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด กระทรวง
สาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ 
- จุดเน้นและกรอบ
การด าเนินงานระยะ 
5 ปี  
-ปัญหาโรคและภัย
สุขภาพท่ีส าคัญ 

9  
 
 
 

- ซักซ้อมความเข้าใจ /สื่อสารทิศทางการด าเนินงาน
ประจ าปีระหว่างส านักและสคร. ตามช่องทางต่างๆ 
เช่น การประชุม หนังสือราชการ เว็บไซด์ อีเมล์ เป็น
ต้น เพ่ือเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
- ประเมินผลการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และทิศทาง
องค์กร ของบุคลากรของกรมฯ 

- สื่อสารทิศทางการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุกระดับ 
- สื่อสารแบบสองทางโดยมีช่องทาง
รับฟังความคิดเห็น 
 - การติดตามประเมินผลของการ
สื่อสาร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพได้
ตลอดเวลา 

กองแผนงาน/
ผู้บริหาร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
/ส านัก /
สถาบัน/สคร.
1-12 

- ทิศทางและ
กลไกการบริหาร
จัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ กรม
ควบคุมโรค 
- ผลการรับรู้และ
เข้าใจวิสัยทัศน์ 
และทิศทาง
องค์กร ของ
บุคลากรของกรมฯ 

ทิศทางการ
ด าเนินงาน
ประจ าปีของ
กรมควบคุมโรค 

10  1.  คัดเลือกแผนงาน/โครงการอย่างน้อยประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ 
(ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการฯ) 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก COSO และหลักธรร
มาภิบาล โดยระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

องค์ประกอบหลักของการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
ประกอบด้วย ๘ ส่วนหลัก ได้แก่ 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
(Internal Environment)  
2.  การก าหนดเป้าหมายการบริหาร

กองแผนงาน/
ส านัก/สถาบัน 

แผนบริหารความเสี่ยง
กรมควบคุมโรค 

คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรมควบคุมโรค 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

สื่อสารทิศทางการ
ด าเนินงานประจ าปี 

วิเคราะห์/จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเชิง

ยุทธศาสตร์ 

จัดท าทิศทาง/แผน
ยุทธศาสตร์ประจ าป ี
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง 
4. สื่อสารถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
5. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร อย่างน้อย 2 
ไตรมาส (ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไข) 
และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

ความเสี่ยง หรือการก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objective Setting)   
3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือการ
บ่งชี้เหตุการณ์ (Event 
Identification)    
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment)  - วิเคราะห์โอกาสที่
จะเกิด/ความรุนแรงของผลกระทบ 
5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละ
ความเสี่ยง หรือการตอบสนองความ
เสี่ยง (Risk Response)   
6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หรือกิจกรรมเพ่ือการควบคุม 
(Control Activities)    
7.  ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหาร
ความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and 
Communication)    
8.  การติดตามและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงต่างๆ หรือการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring)   
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

11  
 
 
 
 

1.  ประมวลปัญหา/ข้อเสนอแนะการจัดท าตัวชี้วัด
จากปีที่ผ่านมา 
2. วิเคราะห์ และก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่  
    2.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
    2.2 ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
    2.3 ตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
    2.4 ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
3. ก าหนดกรอบความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กรมควบคุมโรค 
4. ประสานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดท า (ร่าง) 
รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 

 กองแผนงาน/
เลขานุการ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

แบบฟอร์ม
รายละเอียด
ตัวชี้วัด 
(Template) 

- ยุทธศาสตร์กรม
ควบคุมโรค 
- แบบฟอร์ม
รายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template 
- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
- ตัวชี้วัดตามพรบ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
- ตัวชี้วัดที่เป็น
จุดเน้นการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ 
- กรอบตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

12  1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดกรม สู่หน่วยงานผ่านระบบ VDO 
Conference  
2. ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)  
3. จัดท ารูปเล่มแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด สู่หน่วยงาน และบุคลากรกรมควบคุมโรค
ประจ าปี และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรม 

- สื่อสารแบบสองทางโดยมีช่องทาง
รับฟังความคิดเห็น 
 

กองแผนงาน/
เลขานุการ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

แนวทางการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย
และตัวชี้วัด สู่
หน่วยงาน และ
บุคลากรกรม
ควบคุมโรค
ประจ าป ี

 

วิเคราะห์/จัดท า
ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค 

สื่อสารถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัดกรมฯ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

13  การจัดท าค าของบประมาณ   กองแผนงาน 
/ หน่วยงาน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค 
 

  

   13.1 ก าหนดปฏิทินค าของบประมาณประจ าปีของ
กรมฯ  

รายละเอียดที่จ าเป็น ได้แก่ 
- ปฏิทินงบประมาณท่ีผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม. 

กองแผนงาน หนังสือแจ้ง
ผู้บริหาร/
หน่วยงาน 

- ปฏิทินค าขอ
งบประมาณ
ประจ าปีของ
กรมฯ 

  13.2  ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนนโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ และแนวทาง
การจัดท าค าของบประมาณของส านักงบประมาณ 

ข้อมูลที่ต้องน ามาศึกษาวิเคราะห์ 
ได้แก่  
- นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมฯ 
- ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ 
- แนวทางการจัดท า 
ค าของบประมาณของส านัก
งบประมาณ 

กองแผนงาน / 
หน่วยงาน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค 

 - นโยบายรัฐบาล 
กระทรวง กรมฯ 
- ยุทธศาสตร์
กระทรวง/กรมฯ 
- แนวทางการ
จัดท า ค าขอ
งบประมาณของ
ส านักงบประมาณ 

การจัดท าค าขอ
งบประมาณ 

ก าหนดปฏิทินค าขอ
งบประมาณประจ าปี 

ศึกษาวิเคราะห์ 
ทบทวนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ฯ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  13.3  ก าหนดแนวทาง/คู่มือ/เกณฑ/์แบบฟอร์ม การ
จัดท าค าของบประมาณแต่ละรายการ 

รายการที่ต้องจัดท าค าของบประมาณ 
ได้แก่ ขั้นต่ า/ประจ า งบลงทุน 
งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น (วิจัย/
ต่างประเทศ) ค่ายา    
งบด าเนินงานโครงการ  

กองแผนงาน  แนวทาง/คู่มือ/
เกณฑ/์
แบบฟอร์ม การ
จัดท าค าขอ
งบประมาณแต่
ละรายการ 

  13.4 แจ้งเวียนหน่วยงานสังกัดกรมฯ ทราบ พร้อมทั้ง
แนบแบบฟอร์มค าของบประมาณเพ่ือให้หน่วยงาน
จัดท าค าของบประมาณ 

รายละเอียดที่จ าเป็น ได้แก่ 
- แนวทางการจัดท า 
ค าของบประมาณของส านัก
งบประมาณ 
- แนวทางจัดท าค าของบประมาณ
ของหน่วยงาน 
- แบบฟอร์มค าของบประมาณ 
- แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์การจัดท าค า
ของบประมาณ 

กองแผนงาน - แบบฟอร์ม 
ค าของบประมาณ 

- แนวทางการ
จัดท า 
ค าของบประมาณ
ของส านัก
งบประมาณ 
- ปฏิทิน
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
- แนวทางจัดท าค า
ของบประมาณของ
หน่วยงาน 
- แนวทาง/คู่มือ/
เกณฑ์การจัดท าค า
ของบประมาณ 

ก าหนดแนวทาง/คู่มือ/
เกณฑ/์แบบฟอร์มการ
จัดท าค าของบประมาณ 

แจ้งหน่วยงานจัดท า 
ค าของบประมาณ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  13.5 หน่วยงานจัดท า 
ค าของบประมาณตามแบบฟอร์มฯ (ขั้นต่ า/ภารกิจ
ประจ า/ภารกิจพ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์) และส่งกลับกอง
แผนงาน 

หน่วยงานจัดท า 
ค าของบประมาณตามแบบฟอร์มฯ 
(ขั้นต่ า/ภารกิจประจ า/ภารกิจ
พ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์) และส่งกลับ  
กองแผนงาน 

หน่วยงาน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค 

- แบบฟอร์มฯ ค า
ของบประมาณ 
(ขั้นต่ า/ภารกิจ
ประจ า/ภารกิจ
พื้นฐาน/
ยุทธศาสตร์) 

 

  13.6 รวบรวมวิเคราะห์ 
ค าของบประมาณ 
เป็นภาพรวมกรมฯ และน าเสนอผู้บริหารเห็นชอบ 
 

รวบรวมวิเคราะห์ค าของบประมาณ
ของหน่วยงาน 
เพ่ือท าเป็นภาพรวมกรมฯ เสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ 

กองแผนงาน ค าของบประมาณ 
เป็นภาพรวมกรม
ฯ  

ค าขอ
งบประมาณ 
เป็นภาพรวม
กรมฯ 

  13.7 บันทึกข้อมูลค าของบประมาณแต่ละงบรายจ่าย
ในระบบ E – Budgeting ของส านักงบประมาณ 
 

รายงานค าของบประมาณแต่ละงบ
รายจ่ายในระบบ  
E – Budgeting ของส านัก
งบประมาณ 

กองแผนงาน รายงานค าขอ
งบประมาณแต่ละ
งบรายจ่ายใน
ระบบ  
E – Budgeting 
ของส านัก
งบประมาณ  

รายงานค าขอ
งบประมาณแต่
ละงบรายจ่าย
ในระบบ  
E – 
Budgeting 
ของส านัก
งบประมาณ 

หน่วยงานจัดท าค าขอ
งบประมาณ 

วิเคราะห์ค าขอ
งบประมาณและ 
เสนอผู้บริหาร 

บันทึกค าขอฯในระบบ 
E - Budgeting 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  13.8 ส่งรายละเอียดเอกสารค าของบประมาณให้
ส านักงบประมาณและกระทรวงสาธารณสุข 

ท าหนังสือส่งรายละเอียดเอกสารค า
ของบประมาณ   ให้ส านัก
งบประมาณและกระทรวงฯ พร้อม
แนบเอกสารแบบรายงานค าขอ
งบประมาณ 
 

กองแผนงาน หนังสือจัดส่ง
รายละเอียด
เอกสารค าขอ
งบประมาณ 

เอกสารแบบ
รายงานค าขอ
งบประมาณ 

  13.9 ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณฯ ต่อ
คณะกรรมาธิการฯ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะ
วุฒิสภาฯ (เตรียมข้อมูลให้ผู้บริหาร และแจ้ง
หน่วยงานเพื่อเตรียมข้อมูลชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง) 

เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงแต่
ละงบรายจ่าย  

กองแผนงาน/
ผู้บริหาร/
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

หนังสือแจ้ง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียม 
ชี้แจงต่อสภา
ผู้แทนราษฎรและ
คณะ 
กรรมาธิการ 

เอกสารข้อมูล
ประกอบการ
ชี้แจง 
แต่ละงบ
รายจ่าย  

  13.10 ส านักงบประมาณแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. และ
กองแผนงานเสนอผู้บริหารทราบเพ่ือเตรียมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดสรรงบประมาณ 

เอกสารแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. จาก
ส านักงบประมาณ และกองแผนงาน
น าเสนอผู้บริหารทราบเพ่ือเตรียมการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และจัดสรรงบประมาณ 

กองแผนงาน หนังสือแจ้ง
หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เอกสารแจ้ง
วงเงินที่ผ่าน 
ครม. จาก
ส านัก
งบประมาณ 

ส่งเอกสารค าขอ
งบประมาณให้ 

ส านักงบประมาณ 
และกระทรวงฯ 

ชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณ 

ต่อคณะกรรมาธิการฯ 

ส านักงบประมาณ 
แจ้งวงเงินจัดสรร 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

14   ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

 กองแผนงาน/
หน่วยงาน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค 

  

  14.1 ทบทวนผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของกรม/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด 
และวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
หารือ/เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ผล
การใช้จ่ายงบประมาณของกรม/
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการก าหนดแนวทางและกรอบ
วงเงินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พร้อมทั้งหารือ/เสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ 

 ผลการด าเนินงาน     
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ
กรม/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และ
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในปีที ่
ผ่านมา 
 

ผลการ
ด าเนินงาน     
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ของกรม/
หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และ
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในปีที่ 
ผ่านมา 

  14.2 วิเคราะห์ ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
 
 

วิเคราะห์ และก าหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อให้
หน่วยงานเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

กองแผนงาน กรอบการจัดสรร
งบประมาณ 

กรอบการ
จัดสรร
งบประมาณ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

ทบทวน 
ผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ ก าหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  14.3 ทบทวน พัฒนาแนวทาง และแบบฟอร์ม 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ พร้อมค าชี้แจง 
ในการกรอกแบบฟอร์ม 

ทบทวน พัฒนาแนวทาง และ
แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
พร้อมค าชี้แจงในการ 
กรอกแบบฟอร์ม 

กองแผนงาน แนวทาง และ
แบบฟอร์มการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

แนวทาง และ
แบบฟอร์มการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปี 

  14.4 ประสาน ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ให้กับหน่วยงานและคณะกรรมการและหรือ 
ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

ประชุมเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ให้กับหน่วยงานและคณะกรรมการ
และหรือ 
ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

กองแผนงาน/
หน่วยงาน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค/
ผู้บริหาร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และ
แนวทางการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ  

  14.5 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่ก าหนด 

หน่วยงาน
สังกัดกรม
ควบคุมโรค 

แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน 

  14.6 รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของกรมฯ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกรมฯ 
และวงเงินที่ได้รับจัดสรร และจัดท า
ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

กองแผนงาน แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน  

แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน 

ทบทวน พัฒนาแนวทาง 
การจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการ 

ประสาน ถ่ายทอด
แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 

วิเคราะหแ์ผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน  
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

  14.7 จัดท าบัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ ผลผลิต งบ
รายจ่าย 
และหน่วยงาน 

จัดท าบัญชีการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จ าแนกตาม
แผนงาน/โครงการ ผลผลิต งบ
รายจ่ายและหน่วยงาน 

กองแผนงาน บัญชีการจัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

บัญชีการ
จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

  14.8 จัดพิมพ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานทางเอกสารและทางระบบสารสนเทศให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมควบคุม
โรค 

จัดพิมพ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานทางเอกสาร
และทางระบบสารสนเทศให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและ
ภายนอกกรมควบคุมโรค 

กองแผนงาน เอกสาร
แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน 

เอกสาร
แผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน 

จัดท าบัญชีการจัดสรร
งบประมาณ 

จัดพิมพ์และเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการ 
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7. มาตรการส ารอง เพื่อคงความต่อเนื่อง 
ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ กรอบ

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

1. ระบบ VDO 
Conference 
ขัดข้อง 

1) แจ้งกลุ่มงานบริหาร / ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือซ่อมแซม 

   

2. ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 

1) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อ านวยการ
เพ่ือซ่อมแซม 

   

3. คอมพิวเตอร์
ขัดข้อง 

1) แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน 
2) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อ านวยการ
เพ่ือซ่อมแซม 
3) ส ารอง File ข้อมูลไว้ใน External 
Hard disk  
4) ด าเนินการในส่วนที่สามารถท าได้
ด้วยระบบ Manual 

   

4. บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน
ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ 

1) สร้าง Buddy ระหว่างการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ 
2) วาง File งาน ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนหรือต่อเนื่อง
ไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
3) รับเรื่องที่จะประสานงานเพื่อแจ้ง
ผู้รับผิดชอบหลักอย่างเร่งด่วนต่อไป 

   

5. กรณี
เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเข้า
ด าเนินการใน
อาคารได้ (กรณี
เกิดเหตุชุมนุม-
ความรุนแรง-
ภัยพิบัต)ิ 

1. ส ารองข้อมูลไปด าเนินงานนอก
สถานที่ 
2.จัดหาสถานที่ด าเนินงานฉุกเฉิน 
3.ประสานงานผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์และ internet (e-mail / 
line) 
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8. การควบคุมบันทึก 
บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 

ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์ 
กองแผนงาน 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการก ากับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 

 

ผลการส ารวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กรมควบคุมโรค 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายการ
ให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด และแผน
ที่ยุทธศาสตร์ 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
จุดเน้นและกรอบการด าเนินงานระยะ 5 ปี  
ทิศทางการด าเนินงานของกรมควบคุมโรคประจ าปี  
ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
กรมควบคุมโรค 

 

ผลการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กร 
ของบุคลากรของกรมโรค 

 

แผนบริหารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค  
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)  
แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด สู่หน่วยงาน 
และบุคลากรกรมควบคุมโรคประจ าปี 

 

ปฏิทินค าของบประมาณประจ าปีของกรมฯ กลุ่มงานแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ 
กองแผนงาน 

 
แนวทางการจัดท า ค าของบประมาณของส านัก
งบประมาณ 

 

แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ/์แบบฟอร์ม การจัดท าค าขอ
งบประมาณแต่ละรายการ 

 

- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
- แนวทางจัดท าค าของบประมาณของหน่วยงาน 
- แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณ 

 

รายงานค าของบประมาณแต่ละงบรายจ่ายในระบบ  
E – Budgeting ของส านักงบประมาณ 

 

เอกสารแบบรายงานค าของบประมาณ  
เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงค าของบประมาณ
แต่ละงบรายจ่าย 

กลุ่มงานแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ 
กองแผนงาน 

 

เอกสารแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. จากส านักงบประมาณ  
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บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
ผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรม/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และวงเงินที่
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา 

  

กรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
แนวทาง และแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  

 

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   


