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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระบวนงาน : การจัดทาแผนงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เลขที่เอกสาร
แก้ไขครั้งที่.....

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทาแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. ขอบเขต
กระบวนการการจัดทาแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ของสานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ มี
ขั้นตอนสาคัญเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์จัดทาโครงสร้างแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี สาหรับใช้เสนอคาขอ
งบประมาณฯ การจัดทาข้อมูลโครงการ/งานสาคัญเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติวงเงิน
งบประมาณสาหรับดาเนินการตามแผน และการประมวลแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณา
เผยแพร่เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดนาไปใช้ขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. คาจากัดความ
3.1 การจัดทาแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หมายถึ ง การจั ด ท าแผนงบประมาณของส านั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายสาคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยมีการเชื่อมโยงถ่ายทอดจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ระบุในยุทธศาสตร์
การจัดสรรฯ กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงฯ เพื่อนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
สานักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ตอบสนองกับตัวชี้วัดในระดับบนในทิศทางเดียวกัน และจะใช้เป็นเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทาโครงการ/งานสาคัญ
ต่างๆ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวง/สป. เพื่อนาเข้าสู่การ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนงาน
ต่อไป
3.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ ครม. มีมติให้ความเห็นชอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ โดยให้มีการ
บูรณาการใน 3 มิติ ได้แก่
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1) มิติกระทรวง หน่วยงาน (Function) ประกอบด้วย กลุ่มแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์
2) มิติบูรณาการ (Agenda) ประกอบด้วย กลุ่มแผนงานบูรณาการ
3) มิติพื้นที่ (Area) ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนงานบูรณาการ
การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ อปท. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯ
3.3 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ
เป็นผลจากการดาเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของประเทศ
3.4 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และกลยุทธ์อื่นของรัฐ เพื่อบรรลุผลสาเร็จ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.5 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจัดทาผลผลิต/โครงการตามที่หน่วยงานระดับกรมกาหนด
ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ทั้งนี้ ต้องเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากพันธกิจ/ภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกระทรวง
หรือรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเชื่อมโยงกับผลผลิต/โครงการที่หน่วยงานต้อง
จัดทา สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลักได้
ชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้
3.6 ผลผลิต
หมายถึง ผลของการดาเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ
(Service) หรือการตอบคาถามว่าหน่วยงานจัดทาบริการอะไร ตามความต้องการของรัฐบาล เพื่อนาไปใช้ใน
การให้บริการภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย
3.7 โครงการ
หมายถึ ง ผลงานของหน่ ว ยงานที่ จั ด ทาขึ้ น โดยมี ก ารก าหนดเป้ า หมาย ระยะเวลา และวงเงิ น
งบประมาณที่แน่นอน เพื่อให้บริการทั้งในรูปแบบให้บริการโดยตรง หรือนาไปให้บริการแก่ประชาชนและ
หน่วยงานภายนอก
3.8 กิจกรรม
หมายถึง กระบวนการนาส่งผลผลิต ประกอบด้วย กิจกรรมหลักที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์หน่วยงาน และ
เป็นส่วนหนึ่งของการนาส่งผลผลิต หรือกิจกรรมรองในการส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์การเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมสนับสนุนในการอานวยการภายในองค์การ
3.9 การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
คือ การก าหนดตัว ชี้ วัด ความส าเร็จ /ผลลั พธ์ ของการด าเนิน งานหน่ ว ยงาน โดยแสดงให้ เห็ นถึ ง
ความสาเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ดาเนินการได้รับในเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพในการบรรลุผลสาเร็จ
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3.10 การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของผลผลิต/โครงการ
1) เชิงปริมาณ : การกาหนดเป้าหมายในการผลิต/ดาเนินโครงการ โดยกาหนดในรูปของสิ่งที่
สามารถวัดด้วยเชิงปริมาณ ระบุเป็นตัวเลข และสามารถแสดงความก้าวหน้าการดาเนินงานได้
2) เชิงคุณภาพ : การกาหนดเป้าหมายคุณภาพ เช่น เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดไว้
คุณภาพของวิธีการนาส่งผลผลิตหรือการดาเนินโครงการ ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
กระบวนการผลิต
4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
- ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด
โครงการ/ผลผลิต ของสป.
- ศึกษาแนวทางการ/ ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณฯ นโยบายงกระทรวง/สป.
- วิเคราะห์ และยกร่างแผนภูมิแสดงความ
เชื่อมโยงโครงสร้างแผนงบประมาณ สป.

เป้าหมายของกิจกรรม
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนจัดทา คา
ของบประมาณรายจ่ายประจาปี

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาข้อเสนอโครงการให้
ตอบสนองเป้าหมาย ตัวชี้วัดกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี
- จัดประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างแผน
เพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบโครงสร้างแผนงบประมาณ
งบประมาณ สป.
สป. และให้กอง/ศูนย์/สถาบันฯ พิจารณาจัดทา
โครงการ/งานสาคัญเพื่อผลักดันการบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของ สป.
- แจ้งสานักงบประมาณปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อให้กองบริหารการคลัง สามารถบันทึกข้อมูล
แผนงบประมาณของ สป. ในระบบ e- ตามโครงสร้างแผนงบประมาณ สป. ในระบบ
Budgeting
e-Budgeting
- จัดทาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น
เพื่อรวบรวมส่งกองบริหารการคลัง ให้บันทึกใน
ระบบฐานข้อมูล (BB EvMis) และนาเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ส่งสานักงบประมาณ
- ปรับรายละเอียดคาของบประมาณใน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผน
ส่วนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ งบประมาณ (แผนงาน-แผนเงิน) ก่อนให้สานัก
วงเงินที่ สงป.จัดสรรเบื้องต้น
งบประมาณนาไปจัดพิมพ์เอกสารงบประมาณฯ
- จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อ
เพื่อให้มีข้อมูลแสนอผู้บริหารใช้ประกอบการ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ และ
ประชุมพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณฯ และ
คณะกรรมาธิการฯ
ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
- ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร และนาประเด็นที่
งบประมาณ และสรุปประเด็นทีถ่ ูก
ถูกซักถามมาปรับปรุงการจัดทา แผน
ซักถาม
งบประมาณฯ ในปีต่อไป
- . จัดทาแผน/ผลการปฏิบัตงิ านและการใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาแผนการ
จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.310) ใน
ปฏิบัติงาน (สงป.310) ก่อนเสนอสานัก
ส่วนของค่าเป้าหมาย (แผน)
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาเอกสารแผนงบประมาณเชิง
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบในการ
ยุทธศาสตร์ สป. เผยแพร่
ขับเคลื่อน/ติดตามการดาเนินงานให้เป็นตามแผน

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่ม ผค.

- กลุ่ม ผค.
- ปลัด/รองปลัดฯ
- กลุ่ม ผค.
- หน่วยงานในสังกัด
- ปลัด/รองปลัดฯ
- กลุ่ม ผค.
- กลุ่ม ผค.
- กบค.
- หน่วยงานในสังกัด
- กลุ่ม ผค.
- กบค.
- หน่วยงานในสังกัด
- ปลัด/รองปลัดฯ
- กลุ่ม ผค.
- กบค.
- กลุ่ม ผค.
- กลุ่ม ผค.
- กบค.
- หน่วยงานในสังกัด
- กลุ่ม ผค.
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผังกระบวนการ (Work Flow)
1. สานักงบประมาณ แจ้งปฏิทินงบประมาณ
2. ทบทวนเป้าหมายการให้บริการตัวชี้วัดโครงการ/ผลผลิตของสป.ที่ผ่านมา
3. ศึกษาแนวทางจัดทางบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. วิเคราะห์ และยกร่างแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงโครงสร้างแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
สป.
5. จัดประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างแผนงบประมาณ สป. ที่เชื่อมโยง
สู่การจัดทาผลผลิต/โครงการและตัวชี้วัด เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
NO
เห็นชอบ

YES
6. แจ้งสานักงบประมาณปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างแผนงบประมาณ สป.
ในระบบ e-Budgeting (กรณีทมี่ ีการแก้ไข/เพิ่มเติม ผลผลิต/โครงการ)
7. จัดทาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ในภาพรวม สป.
ส่งกองบริหารการคลัง เสนอ รมว. ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสานักงบประมาณ
8. ครม. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างงบประมาณของประเทศ
และ สงป. แจ้งกรอบวงเงินของกระทรวงฯ เบื้องต้น
9. ปรับรายละเอียดคาของบประมาณ ในส่วนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
วงเงินทีไ่ ด้รับจัดสรรเบื้องต้น เพื่อใช้จัดทาเอกสารงบประมาณ (คาดแดง)
10. จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงของผู้บริหารต่อสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ และคณะกรรมาธิการฯ
11. ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณฯ วาระที่ 1- 3 และสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม
12. ตรวจสอบการจัดทาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.310)
13. จัดทาเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ สป. เผยแพร่
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สานักงบประมาณแจ้งปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด

รายละเอียด

- สงป. แจ้งรายละเอียดปฏิทินงบประมาณฯ เพื่อให้ส่วนราชการวางแผนการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
- วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา
- นาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. มาเป็นข้อมูล
ประกอบการทบทวนปรับปรุง
3. ศึกษาแนวทางการจัดทางบประมาณ - ศึกษาขั้นตอนการจัดทางบประมาณ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทางบประมาณ
และยุทธศาสตร์การจัดสรร
- ศึกษาวิเคราะห์แผนบูรณาการงบประมาณประจาปี ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/สป
ยุทธศาสตร์กระทรวง/สป. และ
และอื่นๆ - ศึกษายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อวิเคราะห์
นโยบายผู้บริหาร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากผูบ้ ริหารกระทรวงฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. วิเคราะห์ และยกร่างแผนภูมิแสดง - จัดทาร่างแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงโครงสร้างแผนงบประมาณ สป. กับ
ความเชื่อมโยงโครงสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้าง
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ สป.
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อการกาหนดเป้าหมายการให้บริการและ
ตัวชี้วัดของหน่วยงานในแต่ละระดับ (ระดับหน่วยงาน ระดับผลผลิต/โครงการ)
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันจากระดับบนสู่ระดับล่าง และกาหนดหน่วยงานที่ต้อง
ผลักดันตัวชี้วัด
5. จัดประชุมพิจารณาร่างโครงสร้าง
- จัดประชุมหารือหน่วยงานในสังกัด พิจารณาร่างแผนภูมิโครงสร้างแผน
แผนงบประมาณ สป.
งบประมาณฯ ที่กาหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงสู่การ
จัดทาผลผลิต/โครงการของสป. เพื่อให้ผู้บริหารเห็นชอบ
- ปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด ตามมติที่ประชุม (กรณีที่
ต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงใหม่)
- จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้เห็นชอบแผนภูมิโครงสร้างแผนงบประมาณ สป.
ก่อนส่งให้หน่วยงานในสังกัดใช้ประกอบการจัดทารายละเอียดคาของบประมาณ
6. แจ้งสานักงบประมาณปรับปรุง
- จัดทาหนังสือขอปรับปรุงโครงสร้างแผนงบประมาณ สป. เสนอผูบ้ ริหาร เพื่อ
โครงสร้างแผนงบประมาณประจาปี
ขอให้สานักงบประมาณ ปรับปรุงในระบบ e-Budgeting (กรณีที่มกี ารแก้ไข/
ของ สป. ในระบบ e-Budgeting
เพิ่มเติม ผลผลิต/โครงการ
7. จัดทาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น - จัดทาแบบสรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามแบบฟอร์ม สงป.
ส่ง กบค. เพื่อจัดทาข้อเสนอ
- ประสานหน่วยงานในสังกัด จัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวม
งบประมาณ (สงป.301 ขั้นคาขอ) เพื่อรวบรวมส่งให้ กบค.บันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)
- สรุปข้อมูลโครงการ งบประมาณตามโครงสร้างแผนภูมิความเชื่อมโยงฯ ทั้ง
แผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน
- จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี จาแนกตามแผนงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

8. ครม. ให้ความเห็นชอบวงเงินและ
โครงสร้างงบประมาณฯ ประเทศ
9. ปรับรายละเอียดคาของบประมาณ
ในส่วนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับวงเงินที่ สงป.จัดสรร
เบื้องต้น

- ครม. ให้ความเห็นชอบวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
ประเทศ และสงป. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณของกระทรวงฯ เบื้องต้น
- ประสานหน่วยงานในสังกัด พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่ ครม. ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร เพื่อใช้ประกอบการหารือรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดทางบประมาณฯกับสานักงบประมาณ.
- ประมวลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ปรับปรุง ร่วมกับ กบค. และแจ้งให้สานัก
งบประมาณแก้ไข ก่อนจัดพิมพ์เอกสารงบประมาณ สาหรับประกอบการ
พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในร่างเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง)
10. จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงของ - จัดทาบันทึกประสานหน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงของ
ผู้บริหารต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
รมว. รวมทั้งเตรียมประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม พร้อมคาชี้แจง เพื่อประมวล
และคณะกรรมาธิการฯ
ในภาพรวมกระทรวง
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
(ภาพรวมงบประมาณ ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรร แผนการดาเนินงาน)
เสนอปลัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้กบค.จัดทารูปเล่มเอกสารส่งให้
คณะกรรมาธิการฯ
11. ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง
- ติดตามการประชุม จดประเด็นที่ถูกซักถาม และประสานข้อมูลจากหน่วยงาน ใน
พรบ. งบประมาณฯ วาระที่ 1- 3
สังกัด หากมีประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
และสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม
- จัดทาสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม และ จัดทาคาชี้แจงเพิม่ เติม (ถ้ามี) ส่งกระทรวง
รวบรวมส่งสานักงบประมาณ
12. ตรวจสอบการจัดทาแผน/ผลการ
- ประสานหน่วยงานตรวจสอบการจัดทาแผน/ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่าย
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบ สงป.310) ในส่วนของค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ
งบประมาณ (สงป.310) ในส่วน
กิจกรรมให้มีความถูกต้อง เพื่อรวบรวมส่งให้ กบค นาเสนอสานักงบประมาณ
ของค่าเป้าหมาย (แผน)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามแผน
13. จัดทาเอกสารแผนงบประมาณเชิง - ประมวลข้อมูล และจัดทารูปเล่มแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ สป. เผยแพร่
ยุทธศาสตร์ สป. เผยแพร่
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนและติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน

6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (นาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาข้อกาหนด และจัดทาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน)

การจัดทาแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี อาทิ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
- กาหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดหน่วยงาน ให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ โดยเชื่อมโยงจาก
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
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7. ระบบติดตามประเมินผล
7.1 ข้อกาหนดที่สาคัญ
- ขั้นตอนการดาเนินงานและกิจกรรมที่หน่วยงานต้องดาเนินการ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ ครม. เห็นชอบ
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทางบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด
7.2 ตัวชี้วัดที่สาคัญ
- ความสาเร็จของการจัดทาแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
แต่ละขั้นตอนตามปฏิทินงบประมาณ แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
- ความสาเร็จของการจัดทาเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดได้ภายในสัปดาห์แรกของปีงบประมาณ
7.3 จุดควบคุม
การจัดทาแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์
แนวทาง และขั้นตอนที่สานักงบประมาณกาหนด
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
8.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
8.3 นโยบายรัฐบาล/นโยบายผู้บริหาร
8.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี
8.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ / สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
8.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงพาณิชย์ / สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
8.7 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
8.8 นโยบาย/แนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
8.9 คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสานักงบประมาณ
9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
พาณิชย์ ประจาปี
เอกสารอ้างอิง (ตามข้อ 8.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บ
กลุ่ม ผค.
- รูปเล่มเอกสาร
- ไฟล์ข้อมูล
- กลุ่ม นย.
- กลุ่ม ผค.

- รูปเล่มเอกสาร
- ไฟล์ข้อมูล
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10. แบบฟอร์มที่ใช้
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจาปี
แบบฟอร์มการทบทวนระดับหน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
แบบสรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (สงป.1001)
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงานฯ (สงป.1003)
ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (สงป.1006)
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ (สงป.1007)
ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม (สงป.1008)
แบบสรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณระดับหน่วยงาน (แบบฟอร์ม สงป.)
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี (สงป.301)
แบบฟอร์มข้อมูลสรุปงบประมาณฯ ประจาปี ของหน่วยงาน (ฟอร์มกระทรวง 1)
แบบฟอร์มข้อมูลสรุปโครงการสาคัญของหน่วยงาน ประจาปี (ฟอร์มกระทรวง 2)

*********

