คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานบริหารจัดการยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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คู่มือการปฏิบัติงาน

เลขทีเ่ อกสาร

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระบวนงาน : บริหารจัดการยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แก้ไขครัง้ ที่ 1

1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งการ
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขององค์การ การนําไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนการวัดผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
2. ขอบเขต
กระบวนงานบริหารจัดการยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 2 กระบวนงานย่อย คือ การ
จัดทํายุทธศาสตร์ และการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยในแต่ละกระบวนงานย่อย ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
2.1 การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ วย แต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะทํ างานจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร์ รวบรวม
วิเคราะห์ ข้อมู ล สารสนเทศเพื่ อระบุ ค วามท้ าทาย/ความได้ เปรีย บและโอกาสเชิงยุ ท ธศาสตร์ กําหนดระบบงานและ
สมรรถนะที่จําเป็นในอนาคตขององค์การ กําหนดกรอบยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/และกลยุทธ์การพัฒนา
2.2 การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดตัวชี้วัด จัดสรรทรัพยากร ถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติ กํากับและติดตามความสําเร็จประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ทบทวนและคาดการณ์ผลดําเนินการ และปรับเปลี่ยนแผน
3. คําจํากัดความ
3.1 การจัดทํายุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการเตรียมการในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร
ครอบคลุมถึงการตอบโจทย์ความท้าทาย โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานสําคั ญ และสมรรถนะหลัก การกําหนดวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญ และเป้าหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อ
ยกระดับผลการดําเนินงานโดยรวม และความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งทําให้องค์การประสบความสําเร็จในอนาคต
3.2 การวางแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์และกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อ
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ต้ อ งการ โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอกอย่ างรอบด้ าน รวมทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาประกอบการพิจารณาในการกําหนดยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอนหลักคือ การ
วิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การกําหนดทิศทางองค์การ การกําหนดยุทธศาสตร์ และการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ดังนั้น การ
วางแผนยุทธศาสตร์ จึงหมายรวมถึง กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี/ประจําปี แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี)
3.3 การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ หมายถึง การแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงการติดตาม/ตรวจประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ และการปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติบรรลุเป้าประสงค์ โดยจะต้อง
คํานึงถึงปัจจัยสําคัญคือ บุคลากร ระบบข้อมูล วัฒนธรรม ทรัพยากร เป็นต้น
3.4 แผนปฏิบัติการ คือ การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องทําให้สําเร็จ
3.5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์การ
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4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มหี น้าทีร่ ับผิดชอบตั้งแต่ผู้อนุมัติถึงผู้ปฏิบัติ ว่าตําแหน่งอะไรและมีหน้าที่อะไร)
กิจกรรม
1. การจัดทํายุทธศาสตร์
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์
1.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อระบุความท้า
ทาย/ความได้เปรียบ และ
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
1.3 กําหนดระบบงาน และ
สมรรถนะทีจ่ ําเป็นในอนาคต
ขององค์การ
1.4 กําหนดกรอบยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การพัฒนา

เป้าหมายของกิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลและให้ความเห็น
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
(Strategic Positioning) ระบุและ
จัดลําดับความสําคัญของความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์การให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การ
เพื่อนํามาสู่การกําหนดรูปแบบระบบงาน
และสมรรถนะใหม่ที่จําเป็นในอนาคต
ขององค์การเพื่อสร้างความสําเร็จ

1. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์
1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3. สถาบันกรมพระจันทบุรนี ฤนาถ
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เพื่อให้องค์การบรรลุตามวิสัยทัศน์
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ 2. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ท้าทาย และความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุ และจัดลําดับ
ความสําคัญไว้

2. การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนา
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/
ประจําปี
- แผนงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี
เพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินการ
2.2 กําหนดตัวชี้วัด
ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
- กําหนดตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล
- การวิเคราะห์ระบบงานและ
กําหนดโครงสร้างตัววัด
สมรรถนะผลการดําเนินงาน

1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์
3. กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและ
โครงการ
4. ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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กิจกรรม
2.3 จัดสรรทรัพยากร

เป้าหมายของกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ

ผู้รบั ผิดชอบ
1. กองบริหารการคลัง
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3. สถาบันกรมพระจันทบุรนี ฤนาถ
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2.4 ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การจะบรรลุ
1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์
3. กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและ
โครงการ
4. ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.
2.5 กํากับและติดตามความสําเร็จ เพื่อให้ผู้บริหารทราบความคืบหน้าการ 1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ประสิทธิผลของการ
3. กองบริหารการคลัง
กําหนดไว้หรือไม่ ทั้งด้านการใช้
ดําเนินการตามแผน
4. กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ทรัพยากร ผลผลิต ผลลัพธ์
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การ
6. กองตรวจราชการ
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2.6 ทบทวนและคาดการณ์ผล
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให้มี 1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ดําเนินการ
ความเหมาะสม ในกรณีที่การดําเนินงาน 2. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์
4. กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและ
โครงการ
2.7 ปรับเปลีย่ นแผน
เพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหา 1. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ได้ทันต่อเหตุการณ์
2. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์
3. กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและ
โครงการ
4. ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ

1. จัดทํายุทธศาสตร์
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์

2. การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
2.2 กําหนดตัวชี้วัด

1.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อระบุ
ความท้าทาย/ความ
ได้เปรียบ และโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร์

1.3 กําหนดระบบงาน และ
สมรรถนะทีจ่ ําเป็นใน
อนาคตขององค์การ
1.4 กําหนดกรอบยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
การพัฒนา

2.3 จัดสรรทรัพยากร
2.4 ถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
2.5 กํากับและติดตาม
ความสําเร็จประสิทธิผล
2.6 ทบทวนและคาดการณ์ผล
ดําเนินการ
2.7 ปรับเปลีย่ นแผน
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) การจัดทํายุทธศาสตร์
1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
1.2) รวบรวมวิ เคราะห์ ข้ อมู ล สารสนเทศ เพื่ อ ระบุ ค วามท้ าทาย/ความได้ เปรียบ และโอกาสเชิ ง
ยุทธศาสตร์ โดยนําสารสนเทศที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสารสนเทศที่อธิบายสภาพแวดล้อมการแข่งขัน องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่มี รวมถึงสมรรถนะหลักขององค์การ เพื่อกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic
Positioning) ระบุและจัดลําดับความสําคัญของความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
1.3) กําหนดระบบงาน และสมรรถนะที่จําเป็นในอนาคตขององค์การ โดยใช้ข้อมูลจากตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ เพื่อตัดสินใจว่าองค์การจะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการเรื่องใดเอง เพื่อ
นํามาสู่การกําหนดรูปแบบระบบงาน และสมรรถนะใหม่ที่จําเป็นในอนาคตขององค์การเพื่อสร้าง
ความสําเร็จ
1.4) กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา โดยกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมการดําเนินงานไปสู่การสร้างระบบงาน และสมรรถนะหลักที่จําเป็นใน
อนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุตามวิสัยทัศน์ กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การ
พัฒ นาให้ สอดคล้องกับความท้ าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุ และจัดลําดับ
ความสําคัญไว้
2) การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/ประจําปี แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปี) โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนา และ
การทําให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
2.2) กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
2.2.1) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
2.2.2) ระบบงานและโครงสร้างตัววัดสมรรถนะผลการดําเนินงาน
2.3) จัดสรรทรัพยากรสําคัญ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
2.4) ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ และพันธกิจที่สําคัญ เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์การจะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา
2.5) กํ า กั บ และติ ด ตามความสํ า เร็ จ ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการ โดยจัดให้มีการติดตามสารสนเทศที่แสดงความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
อย่างสม่ําเสมอ
2.6) ทบทวนและคาดการณ์ผลดําเนินการ โดยนําผลจากการติดตามสารสนเทศที่แสดงความก้าวหน้า
ของแผนงาน/โครงการมาใช้ในการทบทวนและคาดการณ์ความสอดคล้องของผลงานในปัจจุบันกับ
ผลลัพธ์ในอนาคต ความสอดคล้องของผลงานจากแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงผลงานเทียบกับ
คู่แข่งหรือคู่เทียบว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่
2.7) ปรับเปลี่ยนแผน โดยหากผลงานในการทบทวนแต่ละรอบ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจส่งผล
ต่อผลการดําเนินงานในอนาคตให้ไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้จําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน ควรจัดให้มีความพร้อม และกระบวนการในการปรับเปลี่ยนแผน
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6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
6.1 ข้อกําหนดที่สําคัญ เป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหน่วยงานกลางกําหนด อาทิ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน
ก.พ. สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) สํานักงาน ป.ป.ช เป็นต้น โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1.1 การจัดทํายุทธศาสตร์
1) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์การ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ และแผน/ยุทธศาสตร์
อื่นใดตามที่ กฎหมาย/ระเบี ยบกําหนด รวมถึงตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard ที่ สํ านั ก งาน ก.พ. กํ า หนด) ใน 5 มิ ติ คื อ มิ ติ ที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (ขนาดและสมรรถนะกําลังคน) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
6.1.2 การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/ประจําปี
2) แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจําปี
3) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า เดื อ น รายงานผลการ
ปฏิบัติงานภายใต้แผนงบประมาณ
4) คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5) การตรวจราชการ ได้แก่ คํารับรองของผู้ตรวจราชการและ สปน. แผนการตรวจราชการประจําปี
และรายงานผลการตรวจราชการประจําปี
6) รายงานผลงานสําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
7) ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
8) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
9) รายงานการเงิน และรายงานงบทดลองประจําเดือน
10) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA)
6.2 ตัวชี้วดั ทีส่ ําคัญ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน/ข้อกําหนดตามมาตรฐาน
หน่วยงานกลางกําหนด
6.3 จุดควบคุม ตามปฏิทินและขั้นตอนสําคัญตามมาตรฐานหน่วยงานกลางกําหนด
7. ระบบติดตามประเมินผล
- การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
8. เอกสารอ้างอิง
-
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9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานทีเ่ ก็บ
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
1) แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวง (www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> ยุทธศาสตร์
พาณิชย์

ผู้รบั ผิดชอบ การจัดเก็บ
กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ pdf
และแผนงาน

2) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหาร
เอกสาร
ทรัพยากรบุคคล

3) แผนปฏิบัติราชการ 4
ปี/ประจําปี

เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี

กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ pdf
และแผนงาน

4) แผนการปฏิบัติงาน
(Action Plan) ตาม
โครงสร้างแผน
งบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์
5) รายละเอียดตัวชี้วัดของ
โครงการ ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน

เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี

กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ pdf
และแผนงาน

เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >>รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >> คํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ pdf
และแผนงาน

6) สรุปโครงการ/งาน
สําคัญของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
7) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือน
8) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานภายใต้แผน
งบประมาณ
9) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ pdf
และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ Word/
และแผนงาน
Excel
กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ Pdf
และแผนงาน
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ไฟล์ Pdf
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ชื่อเอกสาร
10) การตรวจราชการ ได้แก่
คํารับรองของผู้ตรวจ
ราชการและ สปน.
แผนการตรวจราชการ
ประจําปี และรายงาน
ผลการตรวจราชการ
ประจําปี
11) รายงานผลงานสําคัญ
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
12) ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
ได้แก่ การดําเนินการ
เตรียมความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต ควบคุม
ภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง
13) ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต

สถานทีเ่ ก็บ
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อยุทธศาสตร์และ
แผนงาน >>รายงานการตรวจราชการ

ผู้รบั ผิดชอบ
กองตรวจ
ราชการ

เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ
ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> ผลงานสําคัญ
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ การพัฒนาองค์กร
>> ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์ ไฟล์ Pdf
และแผนงาน

เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ การพัฒนาองค์กร >>
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
14) รายงานการเงิน
เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ การพัฒนาองค์กร
>>รายงานการเงิน
15) รายงานการเงิน และ เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
รายงานงบทดลอง
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ การพัฒนา
ประจําเดือน
องค์กร>> รายงานงบทดลองฯ
16) การประเมินคุณธรรมและ เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(www.ops.moc.go.th) หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน >>ประเมินคุณธรรมฯ การทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
ของภาครัฐ (ITA)

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

การจัดเก็บ
ไฟล์ Pdf

ไฟล์ Pdf

กองบริหารการ ไฟล์ Excel
คลัง
กองบริหารการ ไฟล์ Pdf
คลัง
กองบริหารการ Webpage
คลัง
ศูนย์ปฏิบัติการ ไฟล์ Pdf
ต่อต้านการ
ทุจริต

10. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)
*****************************
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 พฤษภาคม 2561

