จัดทำโดย กผค.

แผนภูมิกระบวนงาน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๒๓ พ.ค. ๖๒ เวลำ ๑๐.๕๗ น.
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
แผนภูมิกระบวนงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของ ดศ. ณ ไตรมาสที่ ๑ – ๔
สอบถำมควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภำยใน
และภำยนอก ดศ. / สป.ดศ. เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์
ดศ.

1. การจัดทายุทธศาสตร์ ดศ. และ สป.ดศ.

นำข้อมูลจำกผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย มำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศำสตร์ ดศ.

สัปดาห์ที่ 3 ของ มิ.ย.
ก.ค.

จัดประชุม
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ของ ดศ. เป็นกำรเบื้องต้น
- นำปัจจัยข้อมูลที่ใช้ในกำรวำงแผนมำพิจำรณำประกอบ
จัดทำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ดศ. เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์

ส.ค.
ก.ย.

เสนอ ปดศ. และ รมว.ดศ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ ดศ.
การจัดทายุทธศาสตร์ สป.ดศ.
1. สอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน สป.ดศ. เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
2. ทบทวนยุทธศาสตร์ สป.ดศ. จากยุทธศาสตร์ ดศ. เป็นการเบื้องต้น
3. จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานใน สป.ดศ.
4. จัดทาร่างยุทธศาสตร์ สป.ดศ.
๕. เสนอ ปดศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ สป.ดศ.
๖. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ผ่านการแจ้งเวียน และเว็บไซต์

สื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ ดศ.
- แจ้งเวียน
- เว็บไซต์

2. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
ดศ. และ สป.ดศ. (แผนขาขึ้น)

แจ้งหน่วยงำนเตรียมจัดทำแผนระยะ ๕ ปี ของ ดศ. และ สป.ดศ.

ต.ค.

จัดทำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ของ ดศ. และ สป.ดศ.
แก้ไข/ปรับปรุง
แผนฯ
แก้ไข/ปรับปรุง
แผนฯ

เวียน (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี
ให้หน่วยงำน ดศ./สป.ดศ. ตรวจสอบ/แก้ไข

ธ.ค. - ม.ค.

เสนอ ปดศ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
(ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี ของ ดศ. และ สป.ดศ.

แจ้งเวียนและสื่อสำรแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ให้หน่วยงำนในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. เพือ่ นำไปประกอบกำรจำทำคำของบประมำณฯ

3. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ ดศ. และ สป.ดศ. (แผนขาลง)

ต.ค.

ม.ค.
ก.พ.

แจ้งหน่วยงำนในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ภำยหลังมีกำรประกำศ พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
และแจ้งให้หน่วยงำนทรำบงบประมำณที่ได้รับแล้ว
วิเครำะห์ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเพื่อจัดทำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณของ ดศ. และ สป.ดศ.

ก.ย.

เวียน (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/แก้ไข
แก้ไข/ปรับปรุง
แผนฯ

เสนอ ปดศ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
แจ้งเวียนและสื่อสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
ให้หน่วยงำนในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. นำไปปฏิบัติ

ต.ค.

5. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงประจาปีงบประมาณ ดศ. และ สป.ดศ. (รายไตรมาส)

4. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สป.ดศ. (โครงการขาลง)
เชิญหน่วยงำนภำยใต้สังกัด สป.ดศ. ประชุม หำรือ
และชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และวิธกี ำรคัดเลือก
โครงกำรทีจ่ ะนำมำจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

ม.ค.

เสนอ ปดศ. ให้ควำมเห็นชอบโครงกำรที่นำมำ
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ

หน่วยงำนสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. จัดทำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ ตำมแบบฟอร์มทีก่ ำหนด
วิเครำะห์ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำรูปเล่ม
จัดทำรูปเล่ม รำยงำน และสรุปผลกำรดำเนินงำนในแต่ละโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ดศ. แก่ผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำ

หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง จัดทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ
ตำมแบบฟอร์มทีก่ ำหนด

ปดศ. พิจำรณำ และให้ขอ้ เสนอแนะ
แก่หน่วยงำน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนกำร
ดำเนินงำน ตำมแผนทีก่ ำหนดไว้

สรุปผลกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
และรำยงำนผลแก่ ปดศ. ทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรฯ
นำผลกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ
เผยแพร่ในเวปกระทรวงฯ ตำม
กระบวนกำรของ PMQA ที่ พร. กำหนด

นำผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
เผยแพร่ในเวปกระทรวงฯ
ตำมกระบวนกำรของ PMQA ที่ พร. กำหนด

ต้น ก.พ.

6. การวิเคราะห์โครงการ (ทั้งปีงบประมาณ)

หมายเหตุ จัดทำรำยงำนทุกไตรมำส ดังนี้
ไตรมำส 1 รำยงำน = ม.ค. เล่มแผนปฏิบัติกำร
2
= เม.ย. ฉบับประจำปี งปม.
3
= ก.ค. เล่มแผนปฏิบัติกำร
4
= ต.ค. ฉบับครึ่งหลัง ปี งปม.

7. ปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ครึ่งหลัง (ต้น มี.ค. – ปลาย เม.ย.)
เชิญหน่วยงำนภำยใต้สังกัด ดศ. และ สป.ดศ.
ร่วมประชุม หำรือ และวิเครำะห์โครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่ระบุไว้

หน่วยงำนส่งหนังสือขออนุมัตกิ ำรใช้งบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม
ตรวจสอบข้อมูลว่ำตรงกับแผนปฏิบัตริ ำชกำร
ที่ได้รับกำรอนุมัติ หรือไม่

ต้น มี.ค.

หน่วยงำนทีม่ ีกำรปรับแผนฯ ทำหนังสือตอบกลับ
ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข โครงกำร

วิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
และมำตรกำรใด ดศ. / สป.ดศ.

เวียน (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ (ครึ่งหลัง)
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/แก้ไข

ทำหนังสือถึงกลุ่มงำนวิเครำะห์
และบริหำรงบประมำณ เพื่อวิเครำะห์ขอ้ มูล
ตรวจสอบงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

เสนอ ปดศ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ (ครึ่งหลัง)

ยืนยันข้อมูลที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ก่อนมีหนังสือถึงผู้บริหำร พิจำรณำอนุมัติตอ่ ไป

สื่อสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ (ครึ่งหลัง)
ให้หน่วยงำนในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. นำไปปฏิบัติ

ปลำย เม.ย.

๘. การควบคุมภายในการจัดทายุทธศาสตร์ (ต้น ก.ย. – ม.ค. ปีปฏิทินหน้า)
ตส. แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงำนภำยใน สป.ดศ. เพื่อจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในรอบ ๑๒ เดือน (จำกรอบ ม.ค. ปีปฏิทินปัจจุบัน)

ต้น ก.ย.

ศึกษำ วิเครำะห์ขอ้ มูล กระบวนงำนของ กผค. ที่สอดคล้องกับรูปแบบที่ ตส. กำหนด
ใช้ข้อมูล กผค. ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เป็นตัวตั้งต้นในกำรทบทวนภำรกิจของผู้รับผิดชอบ พร้อมกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จในรอบปีงบประมำณ
ปัจจุบัน
เสนอรำยงำนควบคุมภำยในให้ ผอ.กผค. พิจำรณำ และส่งให้ กตป. รวบรวมในภำพรวมของ ยศ. เสนอ ผอ.ยศ. เพือ่ นำส่ง ตส.
ตส. พิจำรณำรำยงำนฯ พร้อมสัมภำษณ์ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำก ยศ. และแจ้งผลกำรดำเนินกำรกลับมำ ยศ. เพือ่ ทรำบผล

ม.ค. ปีปฏิทินหน้ำ

๙. การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ทั้งปีงบประมาณ)
รับงำนประชุมตำมที่ได้รับมอบหมำย
ตรวจสอบ วิเครำะห์ขอ้ มูล เรือ่ งที่ได้รับมอบหมำย/สรุปกำร
ประชุมที่ผ่ำนมำ หรือประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ประสำนหน่วยงำนในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ.
เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม
จัดเตรียมข้อมูล และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบผลเบื้องต้น

กรณีมีหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม ให้ทำหนังสือถึงหน่วยงำนเดิมให้มอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมประชุมด้วย
กรณีไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม ให้ตรวจสอบงำนว่ำเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด
และทำหนังสือถึงหน่วยงำนนั้นๆ ให้มอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมประชุมด้วย
กรณีไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม แต่ถ้ำมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องชัดเจน
ให้ทำหนังสือถึงหน่วยงำนนั้นๆ เพื่อพิจำรณำมอบหมำยเป็นผู้แทนหลัก

จัดทำสรุปผลกำรประชุมรำยงำนผู้บริหำร

๑๐. งานสาคัญเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย (ทั้งปีงบประมาณ)
รับนโยบำยจำกผู้บริหำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
ตรวจสอบ วิเครำะห์ขอ้ มูล เรือ่ งที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ประสำนหน่วยงำนในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ.
เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม
ขับเคลื่อนภำรกิจเพื่อให้บรรลุตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย
จัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนเพือ่ รำยงำนผู้บริหำร

กรณีมีหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม ให้ทำหนังสือถึงหน่วยงำนเดิมให้มอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมประชุมหำรือด้วย
กรณีไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม ให้ตรวจสอบงำนว่ำเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด
และทำหนังสือถึงหน่วยงำนนั้นๆ ให้มอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมประชุมหำรือด้วย
กรณีไม่มีหน่วยงำนรับผิดชอบเดิม แต่ถ้ำมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องชัดเจนให้ทำหนังสือถึงหน่วยงำน
นั้นๆ เพื่อพิจำรณำมอบหมำยเป็นผู้แทนร่วมดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

ขั้นตอน
1. กำรจัดทำยุทธศำสตร์ ดศ. และ สป.ดศ.
1) สอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ดศ. / สป.ดศ. เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ และจัดส่ง ยศ. ภายในกาหนดเพื่อประกอบการทบทวน
ยุทธศาสตร์
๒) การทบทวนยุทธศาสตร์ ดศ. / สป.ดศ. ให้มีความสอดคล้อง ๗ ประเด็น ประกอบด้วย
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 25๘๐)
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2๕๘๐)
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 256๕)
2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.5 แผนปฏิรูปประเทศ
2.6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.7 นโยบายรัฐบาล
๓) ประชุม และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ.
๔) จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ดศ. เสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ ก่อนเสนอผู้บริหาร (กรณี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สป.ดศ. เสนอในที่ประชุม โดยผู้แทนกองต่าง ๆ
ให้ความเห็นชอบ)
๕) เสนอผู้บริหาร (ปดศ. และ รมว.ดศ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ ดศ. (กรณี (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ สป.ดศ. เสนอให้ ปดศ. ให้ความเห็นชอบ)
๖) ประกาศแผนยุทธศาสตร์ ดศ. และ สป.ดศ.
2. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี ดศ. และ สป.ดศ. (แผนขำขึน้ )
1) แจ้งหน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
และส่งมาให้ ยศ. ตรวจสอบความถูกต้อง
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ของ ดศ.
และ สป.ดศ.
๓) เวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ให้หน่วยงาน ดศ. / สป.ดศ. ตรวจสอบและแก้ไขให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
4) เสนอ ปดศ. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี ของ ดศ. / สป.ดศ. หากมีการแก้ไข
จึงนากลับมาปรับปรุงและนาเสนอ ปดศ. อีกครั้ง
5) แจ้งเวียนและสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี แก่หน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. เพื่อนาไป
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
3. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ดศ. และ สป.ดศ. (แผนขำลง)
1) แจ้งหน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด ภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ มีผลใช้บังคับใช้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของ ดศ. และ สป.ดศ.
3) เวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. ตรวจสอบ
และแก้ไข ให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
4) เสนอ ปดศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
5) แจ้งเวียนและสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ดศ. และ สป.ดศ. เพื่อ ให้หน่วยงานใน
สังกัด ดศ. และ สป.ดศ. นาไปปฏิบัติ

4. กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง สป.ดศ. (โครงกำรขำลง)
1) จัดประชุมหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เพื่อหารือ ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือก โครงการที่
จะนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ๑. สนับสนุนเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ๒. งบประมาณที่ได้รับ ๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2) เสนอ ปดศ. ให้ความเห็นชอบโครงการที่นามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
3) แจ้งเวียนผลการพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๔) สรุ ป ผลการจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และรายงานผลแก่ ปดศ. ทราบผลการด าเนิ น การฯ
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ก่อน ยศ. มีหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานที่จัดทาแผนฯ
๕) น าผลการจัดทาแผนบริห ารความเสี่ยงฯ เผยแพร่ในเว็ บ ไซต์ ของกระทรวงฯ ตามกระบวนการของ
PMQA ที่ พร. กาหนด
5. รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ดศ. และ สป.ดศ. (รำยไตรมำส)
1) หน่วยงานสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. จัดทารายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทารูปเล่ม
3) จัดทารูปเล่ม รายงาน และสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ดศ.
แก่ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
4) ปดศ. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน เพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามแผนที่
กาหนดไว้
5) นาผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ เผยแพร่ในเว็ บไซต์ของกระทรวงฯ ตามกระบวนการของ
PMQA ที่ พร. กาหนด
หมำยเหตุ จัดทารายงานทุกไตรมาส มีหลักเกณฑ์ในการจัดทาเล่มรายงานผลฯ ดังนี้
(๑) ไตรมำส ๑ จัดทาเล่มรายงาน ภำยในเดือน มกรำคม (ใช้ข้อมูลโครงการจากเล่มแผนปฏิบัติการฉบับประจาปี งปม.)
(๒) ไตรมำส ๒ จัดทาเล่มรายงาน ภำยในเดือน เมษำยน (ใช้ข้อมูลโครงการจากเล่มแผนปฏิบัติการฉบับประจาปี งปม.)
(๓) ไตรมำส ๓ จัดทาเล่มรายงาน ภำยในเดือน กรกฎำคม (ใช้ข้อมูลโครงการจากเล่มแผนปฏิบัติการฉบับครึ่งหลัง ปี งปม.)
(๔) ไตรมำส ๔ จัดทาเล่มรายงาน ภำยในเดือน ตุลำคม (ใช้ข้อมูลโครงการจากเล่มแผนปฏิบัติการฉบับครึ่งหลัง ปี งปม.)

6. กำรวิเครำะห์โครงกำร
1) หน่วยงานส่งหนังสือ ขออนุมัติการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
2) ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่
3) วิเคราะห์ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการ ดศ. / สป.ดศ.
4) ทาหนังสือถึงกลุ่มงานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
5) ยืนยันข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อนมีหนังสือถึงผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติต่อไป
7. ปรับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ครึ่งหลัง (มี.ค. – เม.ย.)
1) เชิญหน่วยงานภายใต้สังกัด ดศ. และ สป.ดศ. ร่วมประชุม หารือ และวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่ระบุไว้
2) หน่วยงานที่มีการปรับแผนฯ ทาหนังสือตอบกลับขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข โครงการ
3) เวียน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ (ครึ่งหลัง) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/แก้ไข
4) เสนอ ปดศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ (ครึ่งหลัง)
5) สื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ (ครึ่งหลัง) ให้หน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ.
นาไปปฏิบัติ

๘. กำรควบคุมภำยในกำรจัดทำยุทธศำสตร์ (ต้น ก.ย. – ม.ค. ปีปฏิทินหน้ำ)
1) ตส. แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานภายใน สป.ดศ. เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน (จากรอบ ม.ค. ปีปฏิทินปัจจุบัน)
2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กระบวนงานของ กผค. ที่สอดคล้องกับรูปแบบที่ ตส. กาหนด
3) ใช้ข้อมูล กผค. ปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นตัวตั้งต้นในการทบทวนภารกิจของผู้รับผิดชอบ พร้อมกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน
4) เสนอรายงานควบคุมภายในให้ ผอ.กผค. พิจารณาก่อนส่ง ตส. เมื่อผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบจึงส่ง
ให้ กตป. เสนอในภาพรวมของ ยศ. เสนอ ผอ.ยศ. พิจารณา เพื่อนาส่ง ตส.
5) ตส. พิจารณารายงาน พร้อมสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ยศ. เพื่อประกอบการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ และแจ้งผลการดาเนินการกลับมา ยศ. เพื่อรับทราบผล
๙. กำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก (ทั้งปีงบประมำณ)
1) รับงานประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เรื่องที่ได้รับมอบหมาย/สรุปการประชุมที่ผ่านมา หรือประสานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
3) ประสานหน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
3.1 กรณีมีหน่วยงานรับผิดชอบเดิม ให้ทาหนังสือถึงหน่วยงานเดิมให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมด้วย
3.2 กรณีไม่มีหน่วยงานรั บผิดชอบเดิม ให้ตรวจสอบงานว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด และทา
หนังสือถึงหน่วยงานนั้น ๆ ให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
3.3 กรณี ไม่มี ห น่ ว ยงานรั บผิ ดชอบเดิ ม แต่ถ้า มีห น่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ องชั ดเจนให้ ทาหนัง สื อ ถึ ง
หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณามอบหมายเป็นผู้แทนหลัก
4) จัดเตรียมข้อมูล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลเบื้องต้น
5) จัดทาสรุปผลการประชุมรายงานผู้บริหาร
๑๐. งำนสำคัญเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย (ทั้งปีงบประมำณ)
1) รับนโยบายจากผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เรื่องที่ได้รับมอบหมาย หรือประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
3) ประสานหน่วยงานในสังกัด ดศ. และ สป.ดศ. เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
3.1 กรณีมีหน่วยงานรับผิดชอบเดิม ให้ทาหนังสือถึงหน่วยงานเดิมให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมหารือด้วย
3.2 กรณีไม่มีหน่วยงานรั บผิดชอบเดิม ให้ตรวจสอบงานว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด และทา
หนังสือถึงหน่วยงานนั้นๆ ให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือด้วย
3.3 กรณี ไม่มี ห น่ ว ยงานรั บผิ ดชอบเดิ ม แต่ถ้ามีห น่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ องชั ดเจนให้ ทาหนัง สื อ ถึ ง
หน่วยงานนั้นๆ เพื่อพิจารณามอบหมายเป็นผู้แทนร่วมดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
5) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานเพื่อรายงานผู้บริหาร

