
กองแผนงาน 
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการกองแผนงาน 
 

1.  หลักการและเหตุผล : 

 กองแผนงานดําเนินการภารกิจ ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการของกรม การจัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําป การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป บริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําป ติดตาม การรายงานผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน บริหาร

จัดการงานวิจัย งานหองสมุดของกรมปศุสัตว และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย ของผูบริหารใน

เรื่องตางๆ 

2. วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว ท่ีสอดคลองกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนโยบายรัฐบาล 

2. เพ่ือใหการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป และการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ

ของกรมปศุสัตวเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว 

3. เพ่ือใหไดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ( KPI ) 

1. ความพึงพอใจของผูบริหารและผูรับบริการตองานบริหารจัดการกองแผนงาน 

2. ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว 

3. ความสําเร็จในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับนโยบายทุกระดับ 

4. ความสําเร็จในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 

 

 

 

 



4. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  

4.1 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
1. วางกรอบและแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

2. วิเคราะหคําของบประมาณของ สํานัก/กอง เพ่ือเสนอคําของบประมาณตอสํานักงบประมาณ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3. จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ เพ่ือเตรียมชี้แจงตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

4. จัดสรรงบประมาณให สํานัก/กอง จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับการอนุมัติจากสํานักงบประมาณ

ตอไป 

4.2 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานผานระบบ e-Operation  

2. การประเมินผล ดําเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว และรายงานวิเคราะหระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) 
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5. แผนภูมิความเชื่อมโยงของหนวยงานที่เกี่ยวของและขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน

ลําดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ม.ีค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 ม.ิย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ผูดําเนินการ หมายเหตุ

1 ทบทวน ปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด ป 2562/

ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายรับและรายจายลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว 

เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานัก/กอง ส.ค.-ก.ย.61

2 แจงสํานัก/กอง จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เบื้องตน 

(Pre-Ceiling)/ แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สงกองแผนงาน

สํานัก/กอง ส.ค.-ก.ย.61

3 วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เบื้องตน 

(Pre-ceiling) /แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

และสํานักงบประมาณ

สํานัก/กอง

4 แจงสํานัก/กอง ใหจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 สงกองแผนงาน สํานัก/กอง

5 วิเคราะหและประมวลผลคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 กองแผนงาน

6 จัดสงคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 สงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

และสํานักงบประมาณ โดยบันทึกขอมูลในระบบ e-Budgeting

กองแผนงาน

7 เตรียมขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 และคณะอนุกรรมาธิการฯ

สํานัก/กอง

8 แจงวงเงินงบประมาณหลังจากคณะกรรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ 

พิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สงกองแผนงาน

สํานัก/กอง

9 จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 พรอมจัดสงให

สํานักงบประมาณ กอนเริ่มตนปงบประมาณ

สํานัก/กอง

    

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน



ลําดับที่ กิจกรรม/ขั้นตอน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ม.ีค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 ม.ิย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 ผูดําเนินการ

กิจกรรมติดตามผลการปฏิบัติงาน

1
หนวยงานตรวจสอบเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณป 2562 ในระบบ

บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
ทุกหนวยงาน

2

หนวยงานบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 2562 ทุกวันที่

 23 ถึงสิ้นเดือน พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในระบบบริหารการ

ปฏิบัติงาน (e-Operation)

ทุกหนวยงาน

3
หนวยรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณป 2562 เสนอหัวหนา

หนวยงานไดตั้งแตวันที่ 1 ของเดือน
ทุกหนวยงาน

4

วิเคราะหและสรุปผลการปฏิบัติงานที่หนวยงานทําไดจริง โดยเปรียบเทียบระหวาง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิต/โครงการ กับเปาหมายของผลผลิต/โครงการที่

หนวยงานไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายงานผูบริหาร และหนวยงานตางๆ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนด

กองแผนงาน

5
อบรมและทบทวนการใชงานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให

หนวยงานสวนกลางและภูมิภาค
กองแผนงาน

6
ประชุมหารือรวมกับหนวยงานหลัก ในการจัดทําขอมูลเปาหมายการรายงานตาม

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณป 2563
กองแผนงาน

7

ตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานหลัก และเอกสารงบประมาณ เพื่อจัดทําโครงสราง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณป 2563 ซึ่งเปนขอมูลตั้งตน

สําหรับกําหนดเปาหมายใหหนวยปฏิบัติ

กองแผนงาน

8
กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณป 2563 ใหหนวยปฏิบัติ แยกตาม

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
กองแผนงาน

9
บันทึกเปาหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณป 2563 ใหหนวยปฏิบัติในระบบ

บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
กองแผนงาน

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน



กลุมวิจัย 7/9/2018

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

กิจกรรมงบประมาณการวิจัย

1 การจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณงานวิจัยป พ.ศ. 2563 กลุมพัฒนาวิชาการ

2 การจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน กลุมพัฒนาวิชาการ

จากการใชจายงบประมาณ ประจําป 2561 (PART)

กิจกรรมประเมินผล

3 การประเมินโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ กลุมพัฒนาวิชาการ

4 การประเมินผลการจัดงานแพะแหงชาติ ป 2561 กลุมพัฒนาวิชาการ

5 การประเมินผลการจัดงานกระบือแหงชาติ ป 2561 กลุมพัฒนาวิชาการ

6 การประเมินผลการจัดงานวันดื่มนมโลก กลุมพัฒนาวิชาการ

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562 กลุมพัฒนาวิชาการ กองแผนงาน

ลําดับที่ รายละเอียดงาน
ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
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