5. Work Flow กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
การเตรียมข้อมูลจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชุมหารือ
สานัก/กอง จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติงาน

2.

แก้ไข /
ปรับปรุง

ส่งข้อมูล
กองแผนงาน ตรวจสอบ
ข้อมูลจากสานัก/กอง และ
เอกสารงบประมาณ

จัดทาโครงสร้าง

กาหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณ

รายละเอียด
1.1 กองแผนงานรวบรวมข้อมูลเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณทีส่ านัก/กอง ได้รับ
จัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง
1.2 กองแผนงานเชิญ สานัก/กอง ประชุมหารือ
เพื่อจัดทารายละเอียดข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3 สานัก/กอง จัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ทีส่ อดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับส่งกองแผนงาน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล)
ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงาน (สานัก/กอง) ให้
สอดคล้องกับเอกสารงบประมาณ เพือ่ จัดทาโครงสร้าง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับกาหนด
เป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติ
2.2 เมื่อข้อมูลถูกต้อง กองแผนงานจะกาหนด
เป้าหมายแผนการปฏิบตั ิงานและแผนงบประมาณ
จาแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
สานัก/กอง

ระยะเวลา
สิงหาคม

เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)

สิงหาคม –
กันยายน

แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์ม
รายละเอียด
แผนการ
ปฏิบัติงาน ราย
หน่วยงาน (แบบ
ตป.01)
2. แบบฟอร์ม
รายละเอียด
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายหน่วยงาน
(แบบ ตป.02)

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
2. เอกสารการอนุมัตแิ ผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมปศุสตั ว์

1. เอกสารพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
2. เอกสารการอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกรมปศุสัตว์
3. แผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณของหน่วยปฏิบัติงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง (แบบ
ตป.01 และ แบบ ตป.02 )
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ลาดับที่
3.

ผังกระบวนการ
กองแผนงานบันทึกเป้าหมายแผน
การปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

หน่วยปฏิบัติ
ส่วนกลาง
(สานัก/กอง)

ส่วนภูมภิ าค

ตรวจสอบ

แก้ไข /
ปรับปรุง
4.

หน่วยปฏิบัติ ตรวจสอบ
ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณ

รายละเอียด
3.1 เจ้าหน้าที่กองแผนงาน บันทึกเป้าหมายแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วย
ปฏิบัติ (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/ศูนย์ฯ/ด่านฯ)
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
3.2 หน่วยปฏิบตั ิ (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/ศูนย์ฯ/
ด่านฯ) ตรวจสอบข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ที่ได้รับจัดสรร
3.3 เมื่อข้อมูลถูกต้อง หน่วยปฏิบตั ิ (จังหวัด) ต้อง
กาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานและงบประมาณให้
อาเภอ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า ก

4.1 กองแผนงาน (กลุม่ ติดตามและประเมินผล) แจ้งให้
หน่วยปฏิบัตริ ายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) ทุกเดือน โดยจะเปิดระบบตั้งแต่วันที่
23 จนถึงสิ้นเดือน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
(สานัก/กอง)
4.2 หน่วยปฏิบัติ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยัน
รายงานผล
แก้ไข / ข้อมูล ตามระยะเวลาที่กาหนด
แก้ไข /
ปรับปรุง ** จังหวัด/อาเภอ ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า
ปรับปรุง
สานัก/กอง/เขต/จังหวัด
ข1-ข2
ตรวจสอบข้อมูลผลงาน
** สานัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่านฯ ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก หน้า ข3
กองแผนงานแจ้งหน่วยปฏิบัติรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
หน่
วยปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
สานัก/กอง/
เขต/จังหวัด/
ศูนย์ฯ/ด่านฯ

ระยะเวลา
สิงหาคม –
กันยายน

เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติ
(ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค)

ตุลาคม กันยายน

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง
1. แผนการปฏิบตั ิงานและ
งบประมาณของหน่วย
ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค ตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
หลัก/กิจกรรมรอง (แบบ
ตป.01 และ แบบ ตป.02 )
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ลาดับที่

5.
กองแผนงาน ติดตาม/
วิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
แจ้งผลงาน (สูง-ตา)
ผิดปกติให้หน่วยงาน
ตรวจสอบและชี้แจง
หน่วยปฏิบัติ ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบข้อมูล
จากรายงาน RPT

รายละเอียด
4.3 หน่วยงาน (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด) จะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลผลงาน ในวันที่ 28-29 ของเดือน หากข้อมูลผลงาน
ไม่ถูกต้อง แจ้งหน่วยปฏิบัตปิ รับปรุงให้ถูกต้องภาย ใน
สิ้นเดือน ก่อนทีร่ ะบบจะปิดการบันทึกข้อมูล
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล
** จังหวัด/อาเภอ ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า ค1
** สานัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ/ด่านฯ ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก หน้า ค2
5.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล)
ติดตาม วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ตามระยะเวลา
ที่กาหนด เป็นประจาทุกเดือน
5.2 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล) แจ้ง
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สูง-ต่า ผิดปกติ ให้สานัก/กอง ตรวจสอบและชี้แจง
5.3 หน่วยงาน (สานัก/กอง/เขต/จังหวัด)
พิมพ์รายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) มาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณทีห่ น่วยปฏิบตั ิภายใต้การกากับดูแล
บันทึกไว้ ตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป็นประจาทุกเดือน
5.4 สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ
พิมพ์รายงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(e-Operation) มาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณที่หน่วยงานบันทึกเอง เป็นประจา
ทุกเดือน ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก หน้า ง

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติ
(ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค)

ตุลาคม กันยายน

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 สานัก/กอง
- RPT301/ RPT507/ RPT503
 เขต
- RPT112/ RPT501/ RPT502
 จังหวัด
- RPT107/ RPT112/
RPT501/ RPT502
 อาเภอ/ ศูนย์ฯ/ ด่านฯ
- RPT107/ RPT501/ RPT502
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
(ทุกหน่วยงาน)
- RPT401/ RPT402/
RPT601/ RPT602
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ลาดับที่
6.
กองแผนงาน จัดทารายงานตาม
รูปแบบที่กาหนด

รายงาน
ส่งรายงานตามระยะเวลาที่
หน่วยงานนั้นๆ กาหนด

รายละเอียด
6.1 กองแผนงาน (กลุ่มติดตามและประเมินผล) เรียก
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอผู้บริหารทราบ และจัดทารายงาน
ส่งหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หน่วยงานนั้นๆ กาหนด
6.2 สานัก/กอง/เขต/จังหวัด/อาเภอ/ศูนย์ฯ/ด่านฯ
เรียกรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอผู้บริหารของหน่วยงานทราบ และ
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กอง
แผนงาน (กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล)
และเจ้าหน้าที่
หน่วยปฏิบัติ
(ส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค)

ระยะเวลา
ตุลาคม กันยายน

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง
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