คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
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คู่มือการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระบวนงาน : การจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์

แก้ไขครั้งที่......

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์
2. ขอบเขต
กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ มีขั้นตอนที่สําคัญเริ่ม
ตั้งแต่การวิเคราะห์จัดทําโครงสร้างแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับใช้เสนอคําของบประมาณฯ
การจัดทําข้อมูลแผน/โครงการเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการตามแผน และการประมวลแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่เพื่อให้
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
3. คําจํากัดความ
3.1 การจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์
หมายถึง การจัดทําแผนงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณของประเทศประจํ า ปี สามารถตอบสนองเป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะบุ ใน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ โดยกระทรวงนํามาถ่ายทอดลงสู่การกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงที่
สอดรับในทิศทางเดียวกันกับตัวชี้วัดในระดับบน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ความสําเร็จของตัวชี้วัดร่วมกัน ผ่านการจัดทําโครงการต่างๆ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของ
นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อให้การดําเนินงานของกระทรวงเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

4

3.3 แผนงาน
หมายถึง แผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ ที่สํานักงบประมาณจัดทําขึ้นสําหรับใช้ในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มุ่งให้การดําเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน
3.3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่
กําหนดไว้ในงบบุคลากร งบดําเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
3.3.2 แผนงานพื้ น ฐาน หมายถึง แผนงานที่ ดําเนิ นการตามหน้ าที่ ค วามรับ ผิดชอบเป็ น ปกติ
ประจําตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดําเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ดําเนินการมาเป็นประจําทุกปี
3.3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดําเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสําคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกําหนดให้การ
จัดทํางบประมาณเป็นลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น
3.3.4 แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
หรือยุทธศาสตร์สําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปร่วมกัน
วางแผน กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้ําซ้อน มีความประหยัดคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการ
3.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด
หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ก ระทรวงต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก ารระดั บ กระทรวง ทั้ ง นี้ ต้ อ ง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสําเร็จของ
ผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
3.4.1 การกําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงรับผิดชอบ และต้องการให้เกิดขึ้น
จากการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสําเร็จของเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ภายใต้การกํากับของ
กระทรวงอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
(2) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับประเด็นนโยบาย ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
(3) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของกระทรวงตามกฎหมาย
(4) สามารถถ่ายทอดไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานได้ชัดเจน
(5) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้
(6) การจัดทําคําของบประมาณกระทรวงต้องกําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัด

5

3.4.2 การกําหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง คือ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ผลลัพธ์ของการดําเนินงานของกระทรวง ทั้งนี้ ควรแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จที่กลุ่มเป้าหมายได้รับในเชิง
ปริมาณและหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ โดยกระทรวงจะต้องปรับปรุงค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้าให้สอดคล้องกับงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรจริง
3.5 ยุทธศาสตร์กระทรวง
หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญ เป็นกุญแจสําคัญต่อการบรรลุผลตาม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการกําหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้หน่วยงาน
ของกระทรวงรับไปดําเนินการต่อ
3.6 คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
เป็ น กรอบวงเงิน คํ าของบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ จํ าแนกวงเงิน งบประมาณ
ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) งบกลาง
(2) งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
(3) งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)
(4) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
(5) งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)
(6) งบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
- ทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดที่ผ่านมา
- ศึกษาหลักเกณฑ์ และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ศึกษา วิเคราะห์แผนงานบูรณาการประจําปี
- รับฟังนโยบาย แนวทางการจัดทํางบประมาณ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
- ยกร่างแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ เป้าหมายการ
ให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวง และกําหนด
หน่วยงานที่ต้องผลักดันค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
กระทรวง
- ประมวลคําของบประมาณของทุกหน่วยงานใน
สังกัด
- บันทึกข้อมูลคําของบประมาณในส่วนของ
โครงสร้างแผนงบประมาณฯ ในระบบ eBudgeting

เป้าหมายของกิจกรรม
เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผนจัดทํา
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี

ผู้รับผิดชอบ
- กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (กยผ.)/ผค.

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนําไปใช้เป็น
- ปลัด/รองปลัดกระทรวง
กรอบทิศทางในการวางแผนจัดทําคําขอ - กยผ./ผค.
ของหน่วยงาน

เพื่อจัดทําคําของบประมาณในภาพรวม - กยผ./ผค.
ของกระทรวงฯ
เพื่อเชื่อมโครงสร้างแผนงบประมาณ
- กยผ./ผค.
กระทรวงฯ ในระบบ e-Budgeting
สําหรับให้หน่วยงานในสังกัดสามารถเข้า
ระบบเชื่อมต่อกับกระทรวงได้
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กิจกรรม
- จัดทําข้อมูลประกอบการประชุมชี้แจงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ และสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม

- จัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ
ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯฯ
- ติดตามการประชุม สนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร
ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ และ
สรุปประเด็นที่ถูกซักถาม
- ปรับปรุงข้อมูลแผนงาน/โครงการ กิจกรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกหน่วยงาน
เพื่อส่งให้กรม/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูล
- จัดทําเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
เผยแพร่ให้กรม/หน่วยงานในสังกัด

เป้าหมายของกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้มีข้อมูลสําหรับผู้บริหารใช้
- ปลัด/รองปลัดกระทรวง
ประกอบการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. - กยผ./ผค.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- กองบริหารการคลัง
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร และสรุป
ประเด็นอภิปรายจากการประชุม เพื่อ
นํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนงบประมาณในปีต่อไป
เพื่อให้มีข้อมูลสําหรับผู้บริหารใช้
- กยผ.
ประกอบการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. - กองบริหารการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร และสรุป
ประเด็นอภิปรายจากการประชุม เพื่อ
นํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนงบประมาณในปีต่อไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลของกรม/หน่วยงานที่มี - กยผ./ผค.
- ทุกหน่วยงานในสังกัด
ความถูกต้อง สมบูรณ์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบในการติดตามขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

- ปลัด/รองปลัดกระทรวง
- กยผ./ผค.
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5. ระเบียบ/ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ
(1) ขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
1. สํานักงบประมาณ แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. ทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดกระทรวงในปีที่ผ่านมา
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนงบประมาณฯประจําปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
3. ศึกษาหลักเกณฑ์ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. ศึกษา วิเคราะห์แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจําปี
5. ขอรับฟังนโยบาย แนวทางการจัดทํางบประมาณจาก รมว. เพื่อใช้เป็นกรอบ
การจัดทําคําของบประมาณ
6. วิเคราะห์ และยกร่างแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อนําไปกําหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวง
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
NO

เห็นชอบ
YES

7. ประสานแจ้งกรม/หน่วยงาน นําแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงฯ ไปใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
8. ประมวลคําของบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดทําคําขอ
งบประมาณภาพรวมกระทรวง (ตามแบบฟอร์ม สงป.) เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ก่อนส่ง กบค.
NO

เห็นชอบ
YES

9 บันทึกข้อมูลคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting ในส่วนของ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรฯ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวง
และส่งเอกสารคําของบประมาณภาพรวมกระทรวง ให้ กบค. นําเสนอ รมว.ให้ความ
เห็นชอบ ส่งสํานักงบประมาณ
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(2) ขั้นตอนการจัดทําข้อมูลประกอบการประชุมชีแ้ จงงบประมาณต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ และคณะกรรมาธิการฯ
 การประชุมชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 1
10. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีกําหนดจัดประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ
ในวาระที่ 1
11. ประสานกรม/หน่วยงาน เตรียมข้อมูลและประเด็นที่คาดจะถูกซักถาม พร้อมคําชี้แจง
12. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมประเด็น
ที่คาดจะถูกซักถาม เสนอปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ รมว.
NO

เห็นชอบ
YES

นําเสนอเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณฯ ต่อ รมว. รมช.และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
13. ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และสรุปประเด็น
ที่ถูกซักถาม
 การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ
14. คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แจ้งกําหนดจัดส่งเอกสาร
ประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ
15. จัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจง เสนอปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบ
NO

เห็นชอบ
YES

จัดส่งข้อมูลให้กองคลัง เพื่อจัดทํารูปเล่มเอกสาร ส่งคณะกรรมาธิการฯ
16. ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และสรุปประเด็น
ที่ถูกซักถาม
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(3) ขั้นตอนการประมวลสรุปและเผยแพร่เอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
17. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมพิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระ 2-3
18. จัดทํา/ปรับปรุงข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร และประสาน
กรม/หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง
19. ประมวลข้อมูล จัดทําเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวง เผยแพร่
เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกรม/หน่วยงานในสังกัด

5.2. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
(1) ขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
1. สํานักงบประมาณแจ้งปฏิทนิ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ให้ส่วนราชการ ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
ตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
- นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. ทบทวนเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดกระทรวงในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนงบประมาณฯประจําปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- วิเคราะห์ผลลัพธ์การดําเนินงานของกระทรวงตามเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของ
กระทรวงฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการทบทวนและตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
- นําข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. มาเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน
3. ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอฯ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ศึกษาขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทํางบประมาณ รวมทั้ง
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. ศึกษา วิเคราะห์แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจําปี
- ยกร่างคําสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายผู้แทนกระทรวง หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
แผนงานบูรณาการประจําปี เพื่อจัดทําข้อเสนอโครงการ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ
5. รับฟังนโยบาย แนวทางการจัดทํางบประมาณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
- เชิญประชุมผูบ้ ริหารกระทรวง เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ในการจัดทํา
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
- จัดทําบันทึกช่วยจําการประชุมการรับนโยบาย รมว. และเวียนแจ้งกรม/หน่วยงานในกํากับ

10

6. วิ เคราะห์ แ ละยกร่ า งแผนภู มิ แ สดงความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ จั ด สรร
งบประมาณฯ เพื่อนําไปกําหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวง
- ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาฯ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ จั ด สรรฯ ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวง/หน่วยงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรร
งบประมาณที่กระทรวงฯ เกี่ยวข้อง
- จั ด ทํ า ร่ า งแผนภาพความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาฯ ยุ ท ธศาสตร์ จั ด สรร
งบประมาณฯ ที่ถ่ายทอดไปสู่การกําหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดกระทรวง ให้สอดคล้องกันจาก
ระดับบนสู่ระดับล่าง และกําหนดหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบในการนําส่งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงให้
ชัดเจน
- จัดประชุมนําเสนอร่างแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์
จัดสรรฯ กับเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ประสานแจ้ง หน่วยงานในสังกัดนําแผนภูมิความเชื่อมโยงฯ ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
คําของบประมาณของหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ และ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
- จัดทําบันทึกแจ้งเวียนกรม/หน่วยงานในสังกัดทราบแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงฯ และนําไปใช้
เป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงาน
8. ประมวลคําของบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดทําคําขอฯ ในภาพรวมของ
กระทรวงฯ
- จัดทําแบบสรุปคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงฯ ตามแบบฟอร์ม สงป.
- สรุปข้อมูลโครงการ งบประมาณตามโครงสร้างแผนภูมิความเชื่อมโยงฯ ทั้งแผนงานบูรณาการ
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ
- จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี จําแนกตามหน่วยงานในสังกัด
9. บันทึกข้อมูลคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล โครงสร้ า งแผนงบประมาณ ของกระทรวงฯ ลงในระบบสารสนเทศ
ของสํ านั ก งบประมาณ (e-Budgeting) ในส่ วนของความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์จั ด สรรฯ เป้ า หมายการ
ให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวง
- ประสานจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง เพื่อรวบรวมนําเสนอ รมว. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
ส่งสํานักงบประมาณ
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(2) ขั้นตอนการจัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และ
คณะกรรมาธิการฯ
 การประชุมชีแ้ จงต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ วาระที่ 1
10. สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ มีกําหนดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระที่ 1
- ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เพื่อนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ มีกําหนดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระที่ 1
11. ประสานกรม/หน่วยงาน เตรียมข้อมูลและประเด็นทีค่ าดจะถูกซักถาม พร้อมคําชี้แจง
- จัดทําบันทึ กแจ้งหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงของ รมว. รวมทั้ งเตรียม
ประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม พร้อมคําชี้แจง
- จัดทําบันทึกมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ และปฏิบัติงานที่รัฐสภา ในการ
ประสานงานและติดตามจดประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ
12. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- จั ด ทํ าเอกสารประกอบการประชุ ม ชี้ แ จงงบประมาณของกระทรวงฯ (ข้ อ มู ล สรุ ป แผน
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงาน ประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม) เสนอปลัดกระทรวงฯ ให้
ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ รมว./รมช.
- จั ด ทํ า บั น ทึ ก ส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม ชี้ แ จงฯ เสนอรมว. รมช.และผู้ บ ริ ห าร
13. ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม
- จดประเด็นที่ถูกซักถามและสนับสนุนข้อมูล (หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง) โดยประสานกับ
หน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดทําคําชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทําสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม
 การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ
14. คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แจ้งกําหนดส่งเอกสารการชี้แจงฯ
- คณะกรรมาธิ ก ารพิ จารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แจ้ งให้ ส่ วนราชการจั ด ส่ งเอกสาร
ประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
15. จัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ
- จัดทําข้อมูลสรุปงบประมาณภาพรวมกระทรวง ตามแบบฟอร์มที่ กําหนด อาทิ ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข แผนและผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ภาพรวม
งบประมาณกระทรวง และแผนการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อเสนอปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบ
- จัดทําบันทึกส่งเอกสารประกอบการชี้แจงฯ ให้ กบค. จัดทํารูปเล่มส่งคณะกรรมาธิการฯ
16. ติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และสรุปประเด็นที่ถูกซักถาม
- ติดตามการประชุม สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหาร จดประเด็นที่ถูกซักถาม ประสานหน่วยงาน
ในสังกัด เพื่อให้ข้อมูลประกอบการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จั ด ทํ า สรุ ป ประเด็ น ที่ ถู ก ซั ก ถาม และจั ด ทํ า คํ า ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ตามประเด็ น ซั ก ถามของ
คณะกรรมาธิการฯ (ถ้ามี) ส่งสํานักงบประมาณ
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(3) ขั้นตอนการประมวลสรุปและเผยแพร่เอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
17. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมพิจารณาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระ 2-3
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และวงเงินที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร
เพื่อดําเนินงาน
18. จัดทํา/ปรับปรุงข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร และประสานกรม/หน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง

- จัดทําข้อมูลงบประมาณ โครงการ กิจกรรมของทุกหน่วยงาน ให้อยู่ในแบบฟอร์มที่ กยผ.
กําหนด และแจ้งเวียนให้หน่วยงานตรวจสอบ/ปรับแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์
19. ประมวลข้อมูล จัดทําเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เผยแพร่ให้กรม/หน่วยงาน
ในสังกัด
- ประมวลข้อมูล และจัดทํารูปเล่มแผนงบประมาณ เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่
- จัดทําบันทึกส่งเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ให้กรม/หน่วยงานในสังกัด เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการติดตามขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
6. มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (นํ าความต้ อ งการและความคาดหวังของผู้ รับ บริก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ เสีย มา
วิเคราะห์เพื่อจัดทําข้อกําหนด และจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน)
การจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
และขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี อาทิ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
- กําหนดเป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัดกระทรวงให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ โดยเชื่อมโยงจาก
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
7. ระบบติดตามประเมินผล
7.1 ข้อกําหนดที่สําคัญ
- ขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรมที่ส่วนราชการต้องดําเนินการ ตามปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่ ครม.เห็นชอบ
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทํางบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด
7.2 ตัวชี้วัดที่สําคัญ
- ความสําเร็จของการจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์แต่ละขั้นตอน
ตามปฏิทินงบประมาณ แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
- ความสําเร็จของการจัดทําเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่
ให้หน่วยงานในสังกัดได้ภายในสัปดาห์แรกของปีงบประมาณ
7.3 จุดควบคุม
- การจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทาง
และขั้นตอนการที่สํานักงบประมาณกําหนด
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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 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
8.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงพาณิชย์
8.8 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
8.9 นโยบาย/แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
8.10 คูม่ ือปฏิบัติการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ
9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ ประจําปี
เอกสารอ้างอิง (ตามข้อ 8.)

สถานทีเ่ ก็บ

ผู้รบั ผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และ - กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงาน
แผนงาน
และโครงการ
กองยุทธศาสตร์และ - กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
แผนงาน
และยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงาน
และโครงการ

การจัดเก็บ
- เอกสารกระดาษ
- ไฟล์เอกสาร
- เอกสารกระดาษ
- ไฟล์เอกสาร

10. แบบฟอร์มที่ใช้
10.1 แบบสรุปคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ระดับกระทรวง (แบบฟอร์ม สงป.)
10.2 แบบฟอร์มข้อมูลสรุปงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณของกรม/หน่วยงาน
(ฟอร์มกระทรวง 1)
10.3 แบบฟอร์มข้อมูลสรุปโครงการสําคัญของกรม/หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ
(ฟอร์มกระทรวง 2)
10.4 นิยามรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง ประจําปีงบประมาณ

-----------------------------

