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คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระบวนงาน : การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี / ประจําปี

เลขทีเ่ อกสาร
แก้ไขครัง้ ที่ 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจของส่วนราชการในช่วงระยะเวลา 4 ปี และใช้เป็นกรอบคําขอ
งบประมาณประจําปี
2. ขอบเขต
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/ประจําปี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 4
ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจของส่วนราชการ
หลั งจากที่ ค ณะรัฐมนตรีมีม ติเห็น ชอบแผนการบริหารราชการแผ่น ดิน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดทําตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนด มีการประชุม/ชี้แจงและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดฯ นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ จัดส่ง
แผนปฏิบัติราชการให้สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ
3. คําจํากัดความ
3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) แปลงมาจากแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล แสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดําเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุท ธ์หลัก (ระดับชาติ) ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้อง
ดําเนินการ โดยส่วนราชการต้องนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะทําให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จ
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการสําคัญ ที่ส่วนราชการจะ
จัดทํา เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี
3.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็น
ถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กําหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระสําคัญ
เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดทําเป็นแผนประจําปีที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ
4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/
ประจําปี ของกระทรวงพาณิชย์/
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมายของกิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจ 1. ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
ของส่วนราชการในช่วงระยะเวลา 4 ปี
2. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
และใช้เป็นกรอบคําของบประมาณ
ยุทธศาสตร์
ประจําปี
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ
1) แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้รับความเห็นชอบจาก ค.ร.ม.
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2) สํานักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานให้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
และมีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานจัดทําข้อมูล ตามแบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี /ประจําปี ตามแบบฟอร์มที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
4) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ จัดประชุม/ชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงนโยบาย และตัวชี้วัด
- กําหนดแผนงาน/โครงการตามลําดับความสําคัญของนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
5) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของหน่วยงาน จัดส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
6) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ในภาพรวมของกระทรวง
นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
7) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงพาณิชย์
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์กระทรวงฯ
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
2) สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน
60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
3) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีหนังสือแจ้ง
เวี ย นทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม การจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี /ประจํ าปี ตาม
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงาน ก.พ.ร.
4) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ จัดประชุม/ชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ เพื่อ (1) ทบทวน/กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงนโยบาย และตัวชี้วัด
และ (2) กําหนดแผนงาน/โครงการตามลําดับความสําคัญของนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
5) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม
จัดส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยหน่วยงานในกระทรวงฯ
6) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ในภาพรวมของกระทรวงฯ นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
7) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
พาณิชย์ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ
6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
6.1 ข้อกําหนดที่สําคัญ
1) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ได้กําหนดให้ส่วน
ราชการต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจของส่วนราชการ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
2) สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ มีการหารือแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อประสาน ชี้แจง และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดฯ
6.2 ตัวชี้วัดที่สําคัญ
- ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
6.3 จุดควบคุม
- การนําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. ระบบติดตามประเมินผล
- การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอํานาจ จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวงไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
8.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และมาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒ นา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ทั ศ นคติ เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
8.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ หมวด ๓ การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
8.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ดังนี้ ข้อ 8 ให้
ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ (1) แผนปฏิบัติราชการ4 ปี ให้จัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา (2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี ให้ จั ด ทํ าและเสนอรัฐ มนตรีให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอคํ าของบประมาณรายจ่ า ยประจํ าปี ข อง
ปีงบประมาณต่อไป และ ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้มีการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1. แผนปฏิบัตริ าชการ
กระทรวงพาณิชย์

สถานทีเ่ ก็บ
เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ :
http://www.moc.go.th/index.php/mocabout/2015-10-19-03-39-24/201510-19-04-18-43.html
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ :
2. แผนปฏิบัตริ าชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง http://www.ops.moc.go.th/more_news.
php?cid=365
พาณิชย์

ผู้รบั ผิดชอบ การจัดเก็บ
กลุ่มงานพัฒนา ไฟล์ PDF
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนา ไฟล์ PDF
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
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10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสํานักงาน ก.พ.ร.

*****************************
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 พฤษภาคม 2561

