คูมือการปฏิบัติงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน

เลขทีเ่ อกสาร

หนวยงาน : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กระบวนงาน : จัดทําความเห็นของกระทรวงฯ เสนอ ครม. เพื่อ
ประกอบการพิจารณา/สนับสนุนการดําเนินนโยบาย/มาตรการของสวน
ราชการตางๆ

แกไขครัง้ ที่.......

1. วัตถุประสงค (ของการกระบวนงาน)
หนังสือเสนอความเห็นของกระทรวงพาณิชย ประกอบการพิจารณาของ ครม. มีความเกี่ยวของและคลอบคลุมภารกิจ
ของกระทรวงพาณิชย และไมมีผลกระทบเชิงลบตอประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
โดยรวม และสามารถเสนอความเห็นไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ขอบเขต (อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด)
ขอบเขตงานมีความเกี่ยวของกับทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย โดยเมื่อไดรับหนังสือจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ขอใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาความเห็นในสวนที่เกี่ยวของ กองยุทธศาสตรและแผนงานจะดําเนินการ
สืบคนขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และประสานหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยเสนอความเห็น เมื่อไดรับขอมูล
ที่ เ พี ย งพอแล ว จะดํ า เนิ น ประมวลผล สรุ ป วิ เ คราะห และจั ด ทํ า ความเห็ น เพื่ อ เสนอผู บั ง คั บ บั ญ หาตามลํ า ดั บ ขั้ น
จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
3. คําจํากัดความ (อธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะกรณีที่มิไดเปนที่เขาใจโดยทั่วไป เชน คําเฉพาะ เปนตน)
4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มหี นาทีร่ ับผิดชอบตั้งแตผูอนุมัติถึงผูปฏิบัติ วาตําแหนงอะไรและมีหนาที่อะไร)
กิจกรรม
รวบรวมขอมูล และความเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัด
กระทรวงพาณิชย สรุป วิเคราะห
และจัดทําความเห็นของกระทรวง
พาณิชย
เสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของ

เปาหมายของกิจกรรม
หนังสือเสนอความเห็นของกระทรวง
พาณิชย

ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย
พิจารณาความเห็นของกระทรวง
หนังสือเสนอความเห็นของกระทรวง
พาณิชย
พาณิชย
พิจารณาใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรี หนังสือเสนอความเห็นของกระทรวง
พาณิชย

ผูรบั ผิดชอบ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย
ปลัดกระทรวงพาณิชย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ (เขียน Work flow)
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5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(บรรยายแตละขั้นตอนของ Work flow)
(1) รั บ หนั ง สื อ จากสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ขอให ก ระทรวงพาณิ ช ย พิ จ ารณาความเห็ น
ในสวนที่เกี่ยวของ
(2) กองยุทธศาสตรและแผนงานดําเนินการสืบคนขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และประสานหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชยเสนอความเห็น
(3) รวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุป วิเคราะห และจัดทําความเห็นเพื่อเสนอผูบังคับบัญหาตามลําดับขั้น
(4) ปลัดกระทรวงพาณิชยพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นของกระทรวงพาณิชย
(5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เพื่อพิจารณาใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
(6) กองกลาง สงหนังสือเสนอความเห็นของกระทรวงพาณิชยถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (ตองเปนมาตรฐานที่ไดจากการนําความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูม ี
สวนไดสวนเสียมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนขอกําหนด และนํามาจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน)
- สามารถเสนอความเห็นของกระทรวงฯ เสนอ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณา/สนับสนุนการดําเนินนโยบาย/
มาตรการของสวนราชการตางๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกําหนดตัวชี้วัด และกําหนดคาเปาหมายที่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
7.1 ขอกําหนดที่สําคัญ
- กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรี
7.2 ตัวชี้วัดที่สําคัญ
(1) จัดทําความเห็นไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) จัดทําความเห็นไดคลอบคลุมภารกิจของกระทรวงพาณิชย
7.3 จุดควบคุม
- ปลัดกระทรวงพาณิชยพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นของกระทรวงพาณิชย
8. เอกสารอางอิง (เอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันเพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ เชน
ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน)
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9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกําหนด ชื่อ

เอกสาร สถานที่เก็บ และผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร)
ชื่อเอกสาร
1. หนังสือเสนอความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย

10. แบบฟอรมที่ใช (ถามี)
- หนังสือราชการภายนอก

สถานทีเ่ ก็บ
กองยุทธศาสตร
และแผนงาน

ผูรบั ผิดชอบ
กลุมงานพัฒนา
โครงการพิเศษ

การจัดเก็บ
แฟมเอกสาร/ตู
เก็บเอกสาร
หนังสือเสนอ
ความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย

