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SIPOC : กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์ปกติ)

เริ่มต้น

1. การประชุม
ทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... (รายไตรมาส 
ท้ังหมด 3 ครั้ง 
ประกอบด้วย เดือน
ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน)
2. รายละเอียด
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ

มีการตรวจสอบ
ข้ันตอนในการจัด
เตรียมการประชุม 
ว่าทําตามข้ันตอน
ถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่

งานพัฒนาและ
ประสานแผน

ภายในเดือนสุดท้ายของ
ไตรมาสท่ี 1, 2 และ 3

1. เตรียมการจัดประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ... (ทบทวนครั้งท่ี 
... )

1.1 ประชุมหารือภายในงานเพ่ือแบ่งหน้าท่ีและจัดเตรียมการ
ประชุม  
  1.2 ประสานวันและเวลากับฝ่ายและสํานักต่างๆ เพ่ือกําหนด
วันท่ีจะจัดประชุม
  1.3 ประชุมหารือ กับหัวหน้างานภายในฝ่ายนโยบายฯ เพ่ือ
จัดทํารายละเอียดกรอบและประเด็นท่ีสําคัญในการประชุม
1.4 ขออนุมัติการจัดประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

1) ครั้งท่ี 1 (เดือนธันวาคม)
    2) ครั้งท่ี 2 (เดือนมีนาคม)
    3) ครั้งท่ี 3 (เดือนมิถุนายน)
1.5 จัดทําหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานท่ี 
และให้ฝ่ายและสํานักดําเนินการจัดทําข้อมูลการทบทวนแผนฯ 
ผ่านระบบ SMIS ล่วงหน้าก่อนวันเข้าร่วมการประชุมฯ ตาม
กรอบการประชุมฯ 

1
แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
พ.ศ. 25.....

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ฝ่ายและสํานัก ตามกําหนดการการประชุม

 ฝ่ายและสํานักดําเนินการจัดทําข้อมูลการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ผ่านระบบ SMIS 05.) 
ให้แล้วเสร็จ 2 วัน ก่อนการประชุมของแต่ละฝ่ายสํานัก

งานพัฒนาและ
ประสานแผน

ภายใน 7 วัน หลังจากการ
ประชุมทบทวนฯ แล้วเสร็จ

รวบรวม (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ..... (ทบทวนครั้งท่ี ....... ) ของทุกฝ่ายและ
สํานัก (จากการพิจารณาแล้วจากการประชุมฯ) เพ่ือนําเสนอน
ผู้ว่าการพิจารณาอนุมัติและลงนามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. .... (ทบทวนครั้งท่ี ....... )

(ร่าง) แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. .... 
(ทบทวนครั้งท่ี ....... )

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พิจารณา

ผ่าน

แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. .... 
(ทบทวนครั้งท่ี ....... )

ผู้ว่าการ

อนุมัติ

มีการตรวจทาน
ความครบถ้วน 
และถูกต้องของ
เอกสารท่ีได้รับ
อนุมัติ

7

2

4

5

6

กรณีถ้าไม่มีการโอนข้าม
รายการ ข้ามไปข้อ 8

ฝ่ายและสํานัก/
ฝ่ายนโยบายและแผน

ตามกําหนดการการประชุม

เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ ตามกําหนดการ รายฝ่ายและสํานัก 
พร้อมสรุปประเด็นสําคัญในการประชุมฯ
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SIPOC :  กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์ปกติ)
7. กรณีปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
7.1 กรณีที่มีการปรับแผนฯ โอนงบประมาณ ข้ามรายการ ภายใต้ผลผลิต โครงการ แผนงาน เดียวกัน

1. ดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณแล้วเสร็จ

มีการจัดทํา
รายละเอียด เพ่ือ
ใช้ในตรวจสอบ
รายการท่ีจะ
ดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ความครบถ้วน 
และถูกต้อง

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในปีงบประมาณ

จัดทํารายละเอียดรายการท่ีจะดําเนินการปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

7.1.1

รายละเอียดการปรับ
แผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
รายการ ภายใต้
ผลผลติ โครงการ 
แผนงาน เดียวกัน

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ใน
ระบบ GFMIS ณ 
สํานักงบประมาณ 
แล้วเสร็จ ภายใน 
15 วัน หลังจากท่ี
ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าการ

งานงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ

ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
ณ สํานักงบประมาณ ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าการ (ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ. 2562: สํานักงบประมาณ)

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

งานพัฒนาและประสาน
แผน
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SIPOC : กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์ปกติ)
7. กรณีปรับแผนโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
7.2 กรณีท่ีมีการปรับแผนฯ โอนงบประมาณ ข้ามรายการ ภายใต้ผลผลิต โครงการ แผนงาน

หนังสือขอทําความ
ตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอ
ปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
แผนงาน

มีการตรวจทาน
รายละเอียดการ
ปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณของ
หนังสือขอทํา
ความตกลง

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในปีงบประมาณ

จัดทํารายละเอียดรายการท่ีจะดําเนินการปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายละเอียดการปรับ
แผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
รายการ ข้ามผลผลิต 
โครงการ แผนงาน

งานพัฒนาและประสาน
แผน

งานงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ

จัดทําหนังสือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอ
ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

งานพัฒนาและประสาน
แผน

สํานักงบประมาณ 
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการโอน
งบประมาณข้าม
รายการ ข้ามผลผลิต 
โครงการแผนงาน

สํานักงบประมาณ

พิจาณา

(ร่าง) หนังสือขอทํา
ความตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอปรับ
แผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
แผนงาน

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พิจารณา

ผ่าน

ผู้ว่าการลงนามใน
หนังสือขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ
เพ่ือขอปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ามแผนงาน

ผู้ว่าการ

พิจารณา

ส่งหนังสือ

หนังสือขอทําความ
ตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอ
ปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
แผนงาน ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในปีงบประมาณ

ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้ามแผนงาน
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SIPOC : กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์ปกติ)

1. แผนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไป พ.ศ. ....

มีการตรวจทาน
รายละเอียดว่ามี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนตาม 
แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ... 

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป

1. จัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ....

8

แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ... 

งานพัฒนาและประสาน
แผน

จัดแผนการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ งบ
เงินอุดหนุน
ประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
พ.ศ. .... และนํา
ส่งไปฝ่ายการ
คลัง ภายใน 2-3 
วัน หลังจาก
ได้รับอนุมัติแผน
ฯ

ฝ่ายการคลัง ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป

ฝ่ายการคลังดําเนินการตามข้ันตอนการวางฎีกา ต่อไป

9

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป

จัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
(15 ข้ันตอน) ซ่ึงเอกสารรับรองโดยหัวหน้างานพัฒนาและ
ประสานแผน

10

กระบวนการถ่ายทอดแผนฯ
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SIPOC : กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

เริ่มต้น

งานพัฒนาและประสานแผน หลังจากได้รับแบบคําขอ

จัดลําดับความเร่งด่วนของรายการท่ีเสนอขอปรับแผน เพ่ือ
วิเคราะห์ว่าการปรับแผนดังกล่าว ว่าเป็นไปตามแนวทางการ
ปรับแผน, ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

1

แบบคําขอปรับ
แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ... 
(ปรับครั้งท่ี ...) ตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนด
มายังฝ่ายนโยบายน
และแผน

ฝ่ายและสํานัก

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ตามกําหนดการการประชุม

1. ดําเนินการตรวจทานรายละเอียดในระบบ SMIS 05.) 
ท่ีฝ่ายและสํานักได้ดําเนินการปรับ
2. ดําเนินการปรับแผนตามรายละเอียดแบบคําขอปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... (ปรับครั้งท่ี ...)

บันทึกขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พิจารณา

ผ่าน

บันทึกขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
ท่ีได้รับอนุมัติ

ผู้ว่าการ

อนุมัติ

รายละเอียดการปรับ
แผนในระบบ SMIS 
05.)

ฝ่ายและสํานัก หลังจากได้รับแบบคําขอ

1. ดําเนินการปรับแผนในระบบ SMIS 05.) ตามคําขอปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (ปรับครั้งท่ี ...) ท่ีได้ส่งให้กับ
งานพัฒนาและประสานแผน
2. ประสานงานพัฒนาและประสานแผน เม่ือดําเนินการปรับแผน
ในระบบ SMIS 05.) แล้วเสร็จ

บันทึกขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....

มีการตรวจสอบ
เอกสารให้เป็นไป
ตามแนวทางการ
บริหาร แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ... 

2

3

4

5

6 กรณีถ้าไม่มีการโอนข้าม
รายการ ข้ามไปข้อ 7

ข้อมูลและผลการ
วิเคราะห์เบื้องต้น 
ของการปรับแผนท่ี
ฝ่ายและสํานักเสนอ

มีการวิเคราะห์ว่า
การปรับแผน
ดังกล่าว ว่าเป็นไป
ตามแนวทางการ
ปรับแผน
1. ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง
2. วิเคราะห์
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจาก
การปรับแผน 
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SIPOC :  กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)
6. กรณีปรับแผนโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
6.1 กรณีท่ีมีการปรับแผนฯ โอนงบประมาณ ข้ามรายการ ภายใต้ผลผลิต โครงการ แผนงาน เดียวกัน

1. ดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณแล้วเสร็จ

มีการจัดทํา
รายละเอียด เพ่ือ
ใช้ในตรวจสอบ
รายการท่ีจะ
ดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ความครบถ้วน 
และถูกต้อง

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในปีงบประมาณ

จัดทํารายละเอียดรายการท่ีจะดําเนินการปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

6.1.1

รายละเอียดการปรับ
แผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
รายการ ภายใต้
ผลผลติ โครงการ 
แผนงาน เดียวกัน

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ใน
ระบบ GFMIS ณ 
สํานักงบประมาณ 
แล้วเสร็จ ภายใน 
15 วัน หลังจากท่ี
ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าการ

งานงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ

ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
ณ สํานักงบประมาณ ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าการ (ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ. 2562: สํานักงบประมาณ)

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

งานพัฒนาและประสาน
แผน

7

6.1.2
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SIPOC :  กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)
6. กรณีปรับแผนโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
6.2 กรณีท่ีมีการปรับแผนฯ โอนงบประมาณ ข้ามรายการ ภายใต้ผลผลิต โครงการ แผนงาน

หนังสือขอทําความ
ตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอ
ปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
แผนงาน

มีการตรวจทาน
รายละเอียดการ
ปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณของ
หนังสือขอทํา
ความตกลง

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในปีงบประมาณ

จัดทํารายละเอียดรายการท่ีจะดําเนินการปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายละเอียดการปรับ
แผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
รายการ ข้ามผลผลิต 
โครงการ แผนงาน

งานพัฒนาและประสาน
แผน

งานงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ

จัดทําหนังสือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอ
ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เอกสารรายละเอียด
การปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

งานพัฒนาและประสาน
แผน

สํานักงบประมาณ 
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการโอน
งบประมาณข้าม
รายการ ข้ามผลผลิต 
โครงการแผนงาน

สํานักงบประมาณ

พิจาณา

(ร่าง) หนังสือขอทํา
ความตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอปรับ
แผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
แผนงาน

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พิจารณา

ผ่าน

ผู้ว่าการลงนามใน
หนังสือขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ
เพ่ือขอปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ามแผนงาน

ผู้ว่าการ

พิจารณา

ส่งหนังสือ

หนังสือขอทําความ
ตกลงกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอ
ปรับแผนโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้าม
แผนงาน ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในปีงบประมาณ

ได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้ามแผนงาน

7

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6
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SIPOC : กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

1. แผนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไป พ.ศ. ....

มีการตรวจทาน
รายละเอียดว่ามี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนตาม 
แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ... 

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป

1. จัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ....

7

แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ... 

งานพัฒนาและประสาน
แผน

จัดแผนการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ งบ
เงินอุดหนุน
ประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
พ.ศ. .... และนํา
ส่งไปฝ่ายการ
คลัง ภายใน 2-3 
วัน หลังจาก
ได้รับอนุมัติแผน
ฯ

ฝ่ายการคลัง ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป

ฝ่ายการคลังดําเนินการตามข้ันตอนการวางฎีกา ต่อไป

8

งานพัฒนาและประสาน
แผน

ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนแรกในไตรมาส
ถัดไป

จัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
(15 ข้ันตอน) ซ่ึงเอกสารรับรองโดยหัวหน้างานพัฒนาและ
ประสานแผน
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กระบวนการถ่ายทอดแผนฯ


