
ผู้ส่งมอบข้อมูล
Supplier

ปัจจัยนําเข้า
Input

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ์
Output จุดป้องกัน ตัวชี้วัด

KPI
ลูกค้า

Customer

ลูกค้าภายใน
บุคลากร กกท. 

(ฝ่ายและ
สํานัก)

ลูกค้าภายนอก
1. สํานัก

งบประมาณ
2. กระทรวง

การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ข้ันตอนที่ 1 จัดทํา/ทบทวนคาํสัง่
คณะกรรมการพิจารณาติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
และงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติเสนอผูว้่าการพิจารณา
ลงนาม (ผ่านกองนิติการ)

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน  
เดือนกันยายน /เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

รายละเอียด
ของรายช่ือ 
และอํานาจ
หน้าท่ี
ครบถ้วน 
ถูกต้อง

• คําส่ังแต่งตั้ง
บุคลากร กกท.

คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

ไม่ผ่าน

1

เร่ิมต้น

ข้ันตอนที่ 2 จัดทํา/ทบทวนหลกัเกณฑ์
และแนวทางการจดัทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ/ ปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ กกท. 
ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการจดัทํา
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของสํานกังบประมาณ  
และกําหนดกรอบวงเงินในการเสนอขอ
งบประมาณประจําปี เสนอผู้ว่าการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบ

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน  
เดือนตุลาคม

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ข้ันตอนที่ 3 เวียนแจ้งฝ่ายและสาํนกั
รับทราบหลกัเกณฑ์และแนวทาง 
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ 
กกท. และกรอบวงเงินในการเสนอขอ
งบประมาณประจําปี  พร้อมทัง้ประสาน
ฝ่ายและสาํนกั จดัทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ตามหลกัเกณฑ์และ
แนวทางท่ีกําหนด ให้สอดคล้องกบั
ภารกิจ ยทุธศาสตร์ กกท. นโยบายและ
แผนงานท่ีสาํคญั/เร่งดว่น

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน                        
เดือนตุลาคม

คําส่ัง
คณะกรรมการฯ
แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน
หรือภายใน 
60 วัน นับจาก
วันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง
คําส่ังแต่งตั้ง
บุคลากร กกท.

ข้อมูล 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง

1.หลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
2. ปฏิทิน
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
ของ กกท.
3. กรอบวงเงินใน
การเสนอขอ
งบประมาณ
ประจําปี 

หลักเกณฑ์และ
แนวทางฯ 
ปฏิทินฯ และ
กรอบวงเงินฯ 
ได้รับความ
เห็นชอบภายใน
เดือนตุลาคม

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

• แนวทางการจัดทํา 
งปม. และปฏิทิน 
งปม. ประจําปีของ 
สํานักงบประมาณ

• ยุทธศาสตร์ กกท.
• แผนงาน/นโยบายท่ี

สําคัญ
• กรอบวงเงิน

การเสนอขอ
งบประมาณและ
กรอบวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรรในอดตี

ผ่าน
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ฝ่ายและสาํนกั

SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ข้ันตอนที่ 4 ฝ่ายและสาํนัก จัดทํา/
ปรับปรุงรายละเอียดคาํของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ตามแบบฟอร์มคาํขอ
งบประมาณ 15 ข้ันตอน โดยบันทึกลงใน
ระบบ SMIS  พร้อมทั้งจัดทําข้อมลูตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด เพื่อใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณาความสอดคล้อง 
ความสาํคญั/เร่งด่วนของการดําเนินงานใน
แต่ละกิจกรรมที่ระบุในคําของบประมาณ
ของฝ่ายและสาํนัก เพื่อให้อยู่ภายในกรอบ
วงเงินที่กําหนด และส่งข้อมลูทัง้หมดให้
ฝ่ายนโยบายและแผน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

หน่วยงาน. ฝ่ายและสํานัก
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

รายการและ
กิจกรรม
สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ 
กกท. และ
นโยบายท่ี
สําคัญตามมติ
ท่ีประชุม

• หลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

• ยุทธศาสตร์ กกท. 
และนโยบายที่
สําคัญ

• แบบฟอร์ม
การเสนอขอ
งบประมาณ

• กรอบวงเงินใน
การเสนอขอ
งบประมาณ
ประจําปี 

1. ร่างคําขอ
งบประมาณ
ประจําปี

2. แบบฟอร์ม
วิเคราะห์คําขอ
งบประมาณ/ความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ

3. แบบสรุปคําขอ
งบประมาณฯ 
จําแนกตาม
แผนงาน/งบ
รายจ่าย/ผลผลิต

ไม่ผ่าน

ข้ันตอนที่ 6 ฝ่ายนโยบายและแผน 
นําเสนอร่างคําของบประมาณประจําปี 
และสรุปผลการวิเคราะห์และจัดลาํดับ
ความสาํคญัของคําของบประมาณ เสนอท่ี
ประชมุคณะกรรมการพิจารณาฯ เ พ่ือ
พิจารณา

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน                       
เดือนธันวาคม

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ข้ันตอนที่ 5 ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวม
และวิเคราะห์รายละเอียดคาํขอ
งบประมาณฯของฝ่ายและสาํนัก 

หน่วยงาน. ฝ่ายนโยบายและแผน                   
เดือนธันวาคม

ความถกูต้อง
ครบถ้วนใน
การกรอก
แบบฟอร์ม
คําขอ
งบประมาณ 
ภายใน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด

คําของบประมาณ
ประจําปีของ 
กกท.

เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์
การจดัสรร
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี/
ความ
สอดคล้อง
กบัภารกิจ 
ตวัชีว้ดัท่ี
สําคญัของ
องค์กร

ร่างคําขอ
งบประมาณ
ประจําปีของฝ่าย
และสํานัก

คําขอ
งบประมาณมี
ความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ 
กกท. และแล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

• ร่างคําขอ  งปม.
ประจําปี

• หลกัเกณฑ์
วิเคราะห์ใน
การจดัลําดบั
ความสําคญัของ
โครงการ

• หลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

• แบบสรุปคําขอ
งบประมาณฯ 
จําแนกตาม
แผนงาน/งบ
รายจ่าย/ผลผลิต

• ยุทธศาสตร์
การจัดสรร 
งปม.

ผ่าน
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SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ข้ันตอนที่ 7 ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวม
คําของบประมาณฯ และบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ e-budgeting รวมทั้งจัดทําเลม่คาํ
ของบประมาณ เสนอรัฐมนตรีต้นสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สํานัก
งบประมาณ

หน่วยงาน. ฝ่ายนโยบายและแผน  
เดือนมกราคมฝ่ายนโยบาย

และแผน
บันทึกข้อมูล
ลงในระบบให้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
ภายใน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด

• คําของบประมาณ
ประจําปีของ 
กกท.

1. เล่มคําขอ
งบประมาณ
ประจําปีจากระบบ 
e-budgeting
2. เล่มรายงาน
การคลัง
3. เล่มประมาณ
การรายได้

ไม่ผ่าน

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ข้ันตอนที่ 6 ...

ผ่าน

ข้ันตอนที่ 8  สํานักงบประมาณพิจารณา
คําของบประมาณประจําปี และประสาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

หน่วยงาน. สํานักงบประมาณ 
เดือนมกราคม – มีนาคม 

สํานกั
งบประมาณ

1. เล่มคําขอ
งบประมาณประจําปี
จากระบบ 
e-budgeting
2. เล่มรายงาน
การคลัง
3. เล่มประมาณการ
รายได้
4. ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ

ข้ันตอนที่ 9 ฝ่ายนโยบายและแผน จัดทํา
ข้อมูลตามทีส่าํนักงบประมาณร้องขอ และ
จัดส่งภายในเวลาท่ีกําหนด

หน่วยงาน. ฝ่ายนโยบายและแผน 
เดือนมกราคม – มีนาคม 

สํานกั
งบประมาณ

เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์
และแนวทาง
ของสํานกั
งบประมาณ

1. เล่มคําขอ
งบประมาณประจําปี
จากระบบ 
e-budgeting
2. เล่มรายงาน
การคลัง
3. เล่มประมาณการ
รายได้
4. ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ

เอกสารเพิม่เติม
เพ่ือประกอบการ
พจิารณา

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน                       
เดือนธันวาคม
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SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ขั้นตอนท่ี 10 สํานกังบประมาณแจ้งกรอบ
วงเงิน ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรร ให้กกท. ทราบ 

หน่วยงาน สํานักงบประมาณ
เดือนพฤษภาคมสํานัก

งบประมาณ
• ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ

ขั้นตอนท่ี  11 ฝ่ายนโยบายและแผนวิเคราะห์
รายละเอียดงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ เสนอผู้บริหารระดับสูง และแจ้ง
ฝ่ายและสํานักเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน
เดือนพฤษภาคม

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

• ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ

ขั้นตอนท่ี  12 ฝ่ายและสํานกั จดัทํา
รายละเอียดงบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยบันทึกลงใน
ระบบ SMIS และรายละเอียดประกอบการ
ชีแ้จงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการและอนุ
กรรมาธิการท่ีเก่ียวข้อง ส่งฝ่ายนโยบายและ
แผน 

หน่วยงาน ฝ่ายและสํานัก
เดือนพฤษภาคม ข้อมูลมีความ

ครบถ้วน
ถูกต้อง

1. แบบฟอร์มคํา
ของบประมาณ 
15 ขั้นตอน ตาม
กรอบวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรรตาม
ร่าง พ.ร.บ.
2. รายละเอียด
ประกอบการ
ชีแ้จง งปม.

ฝ่ายและสํานัก • ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ

ขั้นตอนท่ี  14 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดทํา
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
และอนกุรรมาธิการท่ีเก่ียวข้อง  (สส. และ 
สว.) พร้อมท้ังเชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้แทน
ฝ่ายสํานักท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม
ดังกล่าว

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ข้อมูลมีความ

ครบถ้วน
ถูกต้อง

1. รูปเล่มเอกสาร
ชี้แจงงบประมาณ
2. เอกสาร
ประกอบอ่ืน 
ตามท่ีแต่ละคณะ
ร้องขอ

รูปเล่มเอกสาร
ชี้แจง งปม. 
แล้วเสร็จและ
จัดส่งให้คณะ
กรรมา-ธิการ
และอนุ
กรรมาธิการท่ี
เก่ียวข้อง
พจิารณา
ล่วงหน้าก่อน
การประชมุ  
7 วนั

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

• ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ

• แบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณ 
15 ขั้นตอน ตาม
กรอบวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรรตาม
ร่าง พ.ร.บ.

• รายละเอียด
ประกอบการ
ชีแ้จง งปม.

• แบบฟอร์มการ
ชี้แจงของ
คณะกรรมาธิการ
และอนุ
กรรมาธิการท่ี
เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนท่ี  13 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดทํา
ประเด็นข้อมูลประกอบการช้ีแจง ฯ พร้อมท้ัง
เชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนฝ่ายสํานักท่ี
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระท่ี 1

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ข้อมูลมีความ

ครบถ้วน
ถูกต้อง

ประเด็นข้อมูล
ประกอบการชี้แจงฯ 
วาระท่ี 1

ประเด็นข้อมูล
ประกอบการ
ชี้แจงฯ วาระท่ี 1 
แล้วเสร็จ
ล่วงหน้าก่อน
การประชมุ  
7 วนั



ผู้ส่งมอบข้อมูล
Supplier

ปัจจัยนําเข้า
Input

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ์
Output จุดป้องกัน ตัวชี้วัด

KPI
ลูกค้า

Customer

SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ขั้นตอนท่ี 15 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดทํา
ประเด็นข้อมูลประกอบการช้ีแจง ฯ พร้อมท้ัง
เชิญผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายสํานักท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ วาระท่ี 2-3 

หน่วยงาน  ผ่ายนโยบายและแผน
เดือนสิงหาคม

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

• ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ 

• แบบฟอร์มคําขอ
งบประมาณ 
15 ขั้นตอน ตาม
กรอบวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรรตาม
ร่าง พ.ร.บ.

• รายละเอียด
ประกอบการ
ชีแ้จง งปม.

ประเด็นข้อมูล
ประกอบการชี้แจงฯ 
วาระท่ี 2-3

ข้อมูลมีความ
ครบถ้วน
ถูกต้อง

ประเด็นข้อมูล
ประกอบการ
ชี้แจงฯ วาระท่ี 
2-3 แล้วเสร็จ
ล่วงหน้าก่อน
การประชมุ  
7 วนั

ขั้นตอนท่ี 16 ฝ่ายนโยบายและแผน เวียนแจ้ง
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายและสํานัก รับทราบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายหลังการปรับ
ลดขั้นกรรมาธิการ เพ่ือทราบและดําเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังนําเข้าท่ีประชุม
ผู้บริหาร กกท.  เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของ
งบประมาณท่ีช่วยในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้สําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด และแหล่งเงินสมทบในการ
ดําเนินงานในกรณีท่ีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอ

ฝ่ายนโยบายและแผน
เดือนสิงหาคม

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

• งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
ภายหลังการปรับ
ลดขั้นกรรมาธิการ

• ยุทธศาสตร์ กกท.
• แผนงาน/นโยบาย

ท่ีสําคัญ
• หลักเกณฑ์การ

ขอรับการ
สนับสนุน งปม. 
จากกองทุน
พัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ

• ระเบียบเงินสะสม
ของ กกท.

ข้อมูลมีความ
ครบถ้วน
ถูกต้อง

กรอบวงเงินและ
แหล่งเงินนอก
งบประมาณท่ี
นํามาสมทบให้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน



ผู้ส่งมอบข้อมูล
Supplier

ปัจจัยนําเข้า
Input

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ์
Output จุดป้องกัน ตัวชี้วัด

KPI
ลูกค้า

Customer

SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ไม่ผ่าน

ขั้นตอนท่ี 18 ฝ่ายนโยบายและแผนจดัประชมุ
จดัทําแผนปฏิบตัิการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามกรอบวงเงินท่ีได้รับจดัสรร
จากทกุแหล่งเงิน ร่วมกบัฝ่ายและสํานกั 
โดยมีรองผู้ ว่าการฝ่ายยทุธศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน และ
รวบรวมข้อมลูเสนอผู้ ว่าการ กกท. เพ่ือขอ
อนมุตัิแผนปฏิบตัิการฯ

ฝ่ายนโยบายและแผน
เดือนสิงหาคม - กันยายน

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ข้อมูลมีความ
ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ
หรือ
หลักเกณฑ์
ขอรับการ
สนับสนุนจาก
เงินนอก
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิการ
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ตามกรอบวงเงินท่ี
ได้รับจดัสรรจาก
ทกุแหล่งเงิน

แผนปฏิบตัิการ
และแผนการใช้
จ่าย งปม. แล้ว
เสร็จ และเสนอ
ผู้ ว่าการ
เห็นชอบภายใน
เดือนกนัยายน 
ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

• งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
ภายหลงัการปรับ
ลดขัน้
กรรมาธิการ

• กรอบวงเงินและ
แหล่งเงินนอก
งบประมาณท่ี
นํามาสมทบให้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

• แบบฟอร์มการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณของ 
กกท. 

ผ่าน

ขั้นตอนท่ี 17 ฝ่ายนโยบายและแผน ประสาน
ฝ่ายและสํานักท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอ ดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดให้
สอดคล้องกับวงเงินและแหล่งเงินนอก
งบประมาณท่ีนํามาสมทบ ประกอบด้วย 
แหล่งเงินสะสม กกท. และกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ และรวบรวมข้อมูลเสนอคณะ
กรรมการฯ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติกรอบ
วงเงินดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงิน
สะสม กกท.  จะนําเสนอให้คณะกรรมการ 
กกท. ให้ความเห็นชอบ
กรณีที่ 2 การขอรับการสนับสนุนจาก
แหล่งเงินกองทุนฯ จะนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้
ความเห็นชอบ
กรณีที่ 3 การขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง 
จะนําเสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ (ผ่านสํานักงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผน
เดือนสิงหาคม - กันยายน

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

• กรอบวงเงินและ
แหล่งเงินนอก
งบประมาณท่ี
นํามาสมทบให้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

• หลกัเกณฑ์การ
ขอรับการ
สนบัสนนุ งปม. 
จากกองทนุ
พฒันาการกีฬา
แห่งชาติ

• ระเบียบเงินสะสม
ของ กกท.

ข้อมูลมีความ
ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ
หรือ
หลักเกณฑ์
ขอรับการ
สนับสนุนจาก
เงินนอก
งบประมาณ

รายละเอียด
รายการ
งบประมาณ ท่ี
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณเพิ่ม
ตามกรอบวงเงิน
และแหล่ง
งบประมาณท่ี
นํามาสมทบให้
เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

ไม่ผ่าน

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ผ่าน



ผู้ส่งมอบข้อมูล
Supplier

ปัจจัยนําเข้า
Input

กระบวนการ
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ผลลัพธ์
Output จุดป้องกัน ตัวชี้วัด

KPI
ลูกค้า

Customer

SIPOC : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

ขั้นตอนท่ี 19 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดทําเล่ม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งปม. 
ประจําปี และเวียนแจ้งฝ่ายและสํานักเพ่ือ
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ใน
ระหว่างปีงบประมาณ หากฝ่ายและสํานักไม่
สามารถดําเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก
ทรัพยากรท้ังในด้านงบประมาณ อัตรากําลังคน 
ครุภัณฑ์ ฯ ไม่เพียงพอ ฝ่ายและสํานักจะ
ดําเนินการประสานฝ่ายนโยบายและแผนเพื่อ
ปรับเปล่ียนแผนงาน ตามความสําคัญจําเป็น
เร่งด่วน

หน่วยงาน. ฝ่ายนโยบายและแผน  
เดือนกันยายน

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ข้อมูลมีความ
ครบถ้วน
ถูกต้อง

• แผนปฏิบตัิการ
และแผนการใช้
จ่าย งปม. ท่ีได้รับ
อนมุตัิจาก
ผู้ ว่าการ

รูปเล่มเอกสาร
แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้
จ่าย งปม. 
ประจําปี

ส้ินสุด

แผนปฏิบตัิการ
และแผนการใช้
จ่าย งปม. แล้ว
เสร็จ ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ

กระบวนการ
ปรับเปลี่ยน
แผนงาน


