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SIPOC : กระบวนการวางแผนการปฏิบัตกิาร

เริ่มต้น

1.สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
2.กองนโยบายและ
บริหารความเสี่ยง
3.กองติดตามและ
ประเมินผล
4.งานงบประมาณ
5.สํานักงานกองทุน
พัฒนากีฬาชาติ

4

1. รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมท่ี
สําคัญ 
2. รายละเอียด
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ

มีการเผยแพร่
กระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การท้ังในรูปแบบ
ของเอกสาร และ
ลงในเว็บไซต์ 
กกท.
(www.sat.or.th) 
เพ่ือให้ฝ่ายและ
สํานักเตรียมความ
พร้อมในการ
จัดทําแผนฯ

1. แผนยุทธศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
2. ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
3.ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4. รายละเอียดตัวชี้วัด 
สคร.
5. แผนผู้ว่าการ
6. แผน BCG
7. แผนแม่บท ต่างๆ
8. รายละเอียด
งบประมาณ ประจําปี
9. รายละเอียดงบกองทุน
10. รายละเอียดงบเงิน
สะสม

4

งานพัฒนาและประสานแผน ก.ค.

รวบรวมข้อมูลปัจจัยนําเข้าเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

1

ทุกฝ่ายและสํานัก/
ฝ่ายนโยบายและแผน

เดือน ก.ค. , ส.ค. 

ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมร่วมกับฝ่ายและสํานัก  
(เป็นรายฝ่ายและสํานัก) เพ่ือถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และชี้แจง
รายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข้อง และกระบวนการท่ี
สําคัญ เช่น ประเด็นความเสี่ยง ประเด็นด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)

1. ร่างแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. ผลการประเมิน
ระดับการรับรู้ของแต่
ละฝ่าย/สํานักท่ีเข้า
ร่วมประชุมฯ

1. ประสานงานผู้
ท่ีเก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชุม 
ตามวัน เวลา 
ท่ีกําหนด
2. ระยะเวลาใน
การจัดประชุม
เพียงพอในการ
พิจารณาข้อมูลให้
ครบถ้วน

งานพัฒนาและประสานแผน ก.ค.

2.1 แจ้งทุกฝ่ายและสํานัก เพ่ือนําข้อมูลรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมท่ีสําคัญ ตัวชี้วดัท่ีสําคัญ และแบบฟอร์มการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของ กกท. ไปเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
2.2 ฝ่ายและสํานัก ส่งข้อมูลกลับภายใน 5 วัน หลังจากได้รับ
การแจ้งข้อมูล
2.3 ฝ่ายนโยบายและแผน รวบรวมร่างแผนฯ จากทุกฝ่ายและ
สํานักท่ีได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

2

ผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดทําแผน
ของแต่ละฝ่าย
และสํานักต่าง  ๆ
สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ร้อยละ 
100

ฝ่ายและสํานัก ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน ส.ค.

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามท่ีได้รับการพิจารณาในท่ี
ประชุม ในระบบ SMIS เมนู 05.)

3

แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
ประจําปีถูกบันทึกลง
ระบบ SMIS 
ครบถ้วน ร้อยละ 
100

1. ผู้รับผิดชอบ
ของฝ่ายและ
สํานักได้รับข้อมูล
อย่างครบถ้วนใน
การดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
งานและแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจําปี
2. การเชื่อมโยง
กิจกรรม/โครงการ 
สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ กกท. 
และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องอย่าง
ชัดเจน ในแผน
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจําปี 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติ
งาน ลงในระบบ
SMIS แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน 
หลังจากการ
ประชุมฯ
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SIPOC : กระบวนการวางแผนการปฏิบัตกิาร

1. ฝ่ายละสํานัก ท้ัง 16 
ฝ่ายและสํานัก

ร่าง แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย
ประจําปี เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ ,
แผนแม่บท และแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ร่าง แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 
และสามารถเชื่อมโยง
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
กกท. และสามารถดู
ระยะเวลาการ
ดําเนินงานและ
เป้าหมายผลผลติของ
แต่ละรายการเพ่ือ
ตอบสนองและบรรลุ
เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์

5

4

แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายประจําปี
ถูกบันทึกลงระบบ SMIS 
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ร่าง รายละเอียด
แผนการปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปี 

ร่างแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
ของทุกฝ่ายและ
สํานักได้รับการ
ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์การ
จัดสรรทรัพยากร
อย่างครบถ้วน

ฝ่ายนโยบายและแผน ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน ส.ค.

จัดเตรียมเอกสาร ร่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี เพ่ือเสนอในการประชุมผู้บริหาร 
กกท. ประจําเดือน กันยายน

6

คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง 
สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ก.ย.

พิจารณา

คณะกรรมการ กกท.
สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน ก.ย.

พิจารณาอนุมัติ

7

ผ่าน

8

9

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คณะผู้บริหาร กกท.
สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน ก.ย.

พิจารณา

10

ร่าง รายละเอียด
แผนการ
ปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปี 

ร่าง รายละเอียด
แผนการ
ปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจําปี 

รายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
ท่ีได้รับความเห็นชอบ 

ดําเนินการภายใน
สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน 
ส.ค.

ดําเนินการภายใน
สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน 
ส.ค.

ดําเนินการภายใน
สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 
ส.ค.

ตรวจสอบความถูกต้อง
ในระบบ SMIS

ฝ่าย
นโยบายและแผน

ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน ส.ค.

ถูกต้อง

4

ไม่
ถูกต้อง
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SIPOC : กระบวนการวางแผนการปฏิบตัิการ

10

แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี ได้รับ
การปรับปรุง

10

รายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี ท่ีได้รับความ
เห็นชอบ  

คณะกรรมการ 
กกท.

ฝ่ายนโยบายและแผน ก.ย.

สรุป/ปรับปรุงแผนปฏบิตัิงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจําปี ลงระบบ SMIS  ให้ถูกต้องครบถ้วนตามคณะกรรมการ 
กกท. พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจําปี

นําผลการพิจารณา
ความเห็นชอบ ตาม
คณะกรรมการ กกท. 
มาปรับแก้แผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 
พร้อมปรับแก้ในระบบ 
SMIS  ให้ถูกต้องครบ

ผู้ว่าการ ภายในเดือน ก.ย.

เสนอผู้ว่าการขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี 

แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี ได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าการ

แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
ได้รับการปรับปรุง

11

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสาร

1. สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
2. สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
3. คณะกรรมการ 
กกท.
4. ผู้บริหารระดับสูง
ของ กกท.
5. ฝ่ายและสํานัก
6. ผู้ใช้บริการ

13

ฝ่ายและสํานัก ต.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบถือปฏิบตัิตามแผนปฏบิตัิงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจําปี

ฝ่ายนโยบายและแผน ภายในสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน ต.ค.

จัดทํารูปเล่ม และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ กกท. รวมถึงแจ้งเวียนไป
ยังฝ่ายและสํานัก

1. รูปเล่ม
แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี
2.แผนปฏิบตัิการ
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจําปี ถูก
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ SMIS

แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ

12

ผู้ว่าการ ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน สัปดาห์ท่ี 1 
ของเดือน ต.ค.

14

ฝ่ายนโยบายและแผน ต.ค.-ก.ย.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และเตรียม
ทบทวนแผนการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์

ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจําปี

แผนปฏิบัติงาน
สามารถ
ดําเนินการได้ตาม
แผน และครบถ้วน
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทต่างๆ

รายงานผลการ
ดําเนินงานท่ี
สําคัญเพ่ือเป็น
ข้อมูลปัจจัยนําเข้า
สําหรับทบทวน
ยุทธศาสตร์

ดําเนินการทบทวน
แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส

1. สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
2. สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัด
3. คณะกรรมการ 
กกท.
4. ผู้บริหารระดับสูง
ของ กกท.
5. ฝ่ายและสํานัก
6. ผู้ใช้บริการ
7. กองนโยบายและ
บริหารความเสี่ยง

1. รูปเล่มแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
2.แผนปฏิบตัิการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
ถูกบันทึกข้อมูลใน
ระบบ SMIS

1. รูปเล่มแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
2. แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 
ถูกบันทึกข้อมูลใน
ระบบ SMIS

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ฝ่ายและสํานัก 
16 ฝ่าย

ส้ินสุด

ฝ่ายนโยบายและแผน ต.ค.-ก.ย.

ทบทวนกระบวนการ


