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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงาน การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ สปค.

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีคุณภาพ มีเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ ตามลาดับ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ชัดเจน
เป็ น ลายลั กษณ์อั กษร ที่แ สดงถึ งรายละเอี ยดขั้น ตอนการปฏิบั ติง านของกิ จกรรม/กระบวน งานต่ างๆ ของ
หน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนงาน
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการดาเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนด
ในปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้กระทรวงคมนาคม
สามารถสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การบริห ารประเทศของรัฐ บาลได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3. คาจากัดความ
วิสัยทัศน์ หมายถึง ข้อความที่แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตามกรอบระยะเวลาของแผน
ซึ่งเป็นการระบุถึงสภาพที่เป็นจริงได้ในอนาคต
พันธกิจ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องดาเนินการตามขอบเขต อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง การจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมที่ต้องมุ่งเน้นหรือให้ความสาคัญ
เป้าประสงค์ หมายถึง ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพ ธ์ของการพัฒนาในเชิงรูปธรรมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่แสดงผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์โดยต้องสามารถวัดผลได้อย่าง
ชัดเจน

-24. หน้าที่ความรับผิดชอบ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ มีผู้เกี่ยวข้องทาหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
4.1. รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอานวยการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
4.2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่ กากับ ดูแล การจัดทาแผนปฏิบัติการของ สปค.
ในภาพรวม
4.3. หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ เคราะห์ แ ผนงานและงบประมาณ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ
โดยวางแผน กากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามขั้นตอนของการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่กาหนด

-35. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สปค.
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ลาดับ
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ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)
ครม. ให้ความเห็นชอบแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
ร่วมกับ สงป. และ กพร.
จัดประชุมหน่วยงานในสังกัด คค.
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ
ทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

รับทราบหลักเกณฑ์การจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ สปค.

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ
- ผลการประเมิน PART
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
ภาระงบประมาณ
- ผลความก้าวหน้าโครงการ

ผังงาน
(Flow chart)
ครม. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณา
ของ ครม.

ครม.

1 วัน

คค. และ
หน่วยงาน
ในสังกัด

1 วัน

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

1 วัน

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

2 สัปดาห์

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

คค. และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีร่วมกับ สงป. และ กพร.

การประชุมหน่วยงานในสังกัด คค. เพื่อสร้าง ความเข้าใจและร่วมกัน
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี คค.

กยผ. รับทราบหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สปค.

กยผ. วิเคราะห์/ทบทวนความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติราชการ

ลาดับ

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

6

ทบทวน/กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการให้บริการจาก
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
- นโยบายรัฐบาล/แผนชาติ
- แผนยุทธศาสตร์ คค./สปค.

7

8

กาหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

นาเสนอ คกก.ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ สปค. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัด

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
1 สัปดาห์

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

1 สัปดาห์

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

1 วัน

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

1.5 เดือน

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

1 วัน

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

3 วัน

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

กยผ. ทบทวน/กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการให้บริการ

กยผ. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สปค. และ สรค. กาหนดเป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต กลยุทธ์ และตัวชีว้ ัด

ไม่เห็นชอบ
นาเสนอ คกก. ติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. พิจารณาเห็นชอบ เป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

เห็นชอบ

9

10

จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สปค. โดยประสานหน่วยงานภายใน
สปค. และ สรค. ให้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนัน้ ๆ
และประมวลเป็นแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของ คค.
เห็นชอบร่างแผนปฏิบตั ิราชการฯ
โดย คกก.ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ สปค.

หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี สปค.

ไม่เห็นชอบ
คกก.ติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ
เห็นชอบ

11

เห็นชอบร่างแผนปฏิบตั ิราชการฯ
โดยผู้บริหาร คค.

ไม่เห็นชอบ
รปค. (อร.) พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ
เห็นชอบ

12

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ สปค.
หน่วยงานในสังกัด สปค. และ สรค.ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปค.

รอบปี
กยผ.
งบประมาณ (กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

Y

-56. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ตามระเบีย บสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการจัดทาแผนการบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ก าหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด ให้ มี แ ผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตลอดระยะเวลาการบริ ห ารราชการของ
คณะรั ฐ มนตรี และเมื่ อ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ มี ก ารประกาศใช้
ซึ่งคณะรัฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวัน ที่ 11 มีน าคม พ.ศ. 2551 เห็ นชอบแผนการบริหารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ.
2551-2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 125 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 21 มีนาคม 2551
เรี ย บร้ อยแล้ ว ส่ วนราชการจึ งมีห น้า ที่จั ดทาแผนปฏิบัติร าชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ร าชการประจาปี
ให้ ส อดคล้ อ งตามแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2551 -2554 อย่ า งไรก็ ต ามระเบี ย บ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการจั ด ทาแผนการบริ ห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 (1) กาหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย สงป. และ ก.พ.ร. จะจัดประชุมเพื่อชี้แจงหลั กเกณฑ์ในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
6.2 ผน.กยผ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี สปค. เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน
ในสังกัด คค. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการช่วยทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ คค.
6.3 ผน.กยผ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ สปค. รับทราบหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
6.4 กยผ. วิเคราะห์/ทบทวนความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมิน PART ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและภาระงบประมาณ และผลความก้าวหน้าโครงการ
ที่ผ่านมา และทบทวน/กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการให้บริการให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล/แผนชาติ และแผนยุทธศาสตร์ คค./สปค. โดยร่วมกับหน่วยงาน
ในสั งกัด สปค. และ สรค. กาหนดเป้ า หมายการให้ บ ริการ ผลผลิ ต กลยุทธ์ และตั ว ชี้วั ด ที่ จะบรรจุภ ายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สปค.
6.5 กยผ. ประมวลเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สปค. นาเสนอต่อ คกก. ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สปค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
หาก คกก. ติด ตามและประเมิน ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ สปค. ไม่ใ ห้ ความเห็ นชอบ ผน.กยผ. จะต้อ งทบทวน
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการใหม่ และนาเสนอต่อ คกก. ติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ สปค. อีกครั้ง
6.6 เมื่ อ คกก. ติ ดตามและประเมิ นผลแผนยุ ทธศาสตร์ สปค. ให้ ความเห็ นชอบเป้ าหมายการให้ บริ การ
ผลผลิต กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สปค. แล้ว ผน.กยผ. จะประสานหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค.
ให้จัดทาแผนงาน/โครงการ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ และประมวลเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สปค.
น าเสนอ คกก.ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ สปค. ให้ ค วามเห็ น ชอบน าเสนอ รปค. (อร.)
ทั้ ง นี้ หากไม่ เ ห็ น ชอบร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ กยผ. จะต้ อ งทบทวนแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ใ หม่
และนาเสนอต่อ คกก. ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สปค. อีกครั้ง
6.7 รปค. (อร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และจะมีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัด
สปค. และ สรค. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป

-6ลาดับ

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
กระบวนการ

1
ครม. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

2

ระยะเวลา รายละเอียดงาน

ขึ้นอยู่กับ ครม. ให้ความ
เป็นไปตาม
การพิจารณา เห็นชอบแผน
ระยะเวลาที่
ของ ครม. การบริหารราชการ กาหนด
แผ่นดิน
1 วัน

คค. และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีร่วมกับ สงป. และ กพร.

3

1 วัน

การประชุมหน่วยงานในสังกัด คค. เพื่อสร้าง ความเข้าใจและร่วมกัน
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี คค.

4
กยผ. รับทราบหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สปค.

5
กยผ. วิเคราะห์/ทบทวนความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติราชการ

มาตรฐานคุณภาพ

เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์
การจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ
4 ปี และ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีร่วมกับ
สงป. และ กพร.
จัดประชุมหน่วยงาน
ในสังกัด คค.
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

สามารถจัดทา
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
ครม.

คค. และ
หน่วยงาน
ในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด
กยผ.
คค. มีความเข้าใจ (กลุ่มแผนงาน
และ
และงบประมาณ
ทบทวน
สปค.)
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน
1 วัน รับทราบ
จัดทา
กยผ.
หลักเกณฑ์การ
แผนปฏิบัติ
(กลุ่มแผนงาน
จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการ สปค. และงบประมาณ
ราชการ สปค.
เป็นไปตาม
สปค.)
หลักเกณฑ์
2 สัปดาห์ วิเคราะห์ผลการ
ผลการวิเคราะห์
กยผ.
ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน (กลุ่มแผนงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ ตามแผนปฏิบตั ิ และงบประมาณ
สปค.)
- ผลการประเมิน การถูกต้อง
ครบถ้วน ตาม
PART
- ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาที่
งบประมาณและ กาหนด
ภาระงบประมาณ
- ผลความก้าวหน้า
โครงการ

ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา รายละเอียดงาน

6

1 สัปดาห์ ทบทวน/กาหนด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการ
ให้บริการจาก
- แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
- นโยบายรัฐบาล/
แผนชาติ
- แผนยุทธศาสตร์
คค./สปค.

กยผ. ทบทวน/กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการให้บริการ

7
กยผ. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สปค. และ สรค. กาหนดเป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต กลยุทธ์ และตัวชีว้ ัด

8

1 สัปดาห์ กาหนดเป้าหมาย
การให้บริการ
ผลผลิต กลยุทธ์
และตัวชี้วัด

1 วัน
ไม่เห็นชอบ
นาเสนอ คกก. ติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. พิจารณาเห็นชอบ เป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

เห็นชอบ

9
หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี สปค.

นาเสนอ คกก.
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์
สปค. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
เป้าหมาย
การให้บริการ
ผลผลิต กลยุทธ์
และตัวชี้วัด

1.5 เดือน จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
สปค. โดยประสาน
หน่วยงานภายใน
สปค. และ สรค. ให้
จัดทาแผนงาน/
โครงการที่จะ
ดาเนินการใน
ปีงบประมาณนั้นๆ
และประมวลเป็น
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของ คค.

มาตรฐานคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็น
กยผ.
ยุทธศาสตร์และ (กลุ่มแผนงาน
เป้าหมายการ
และงบประมาณ
ให้บริการ
สปค.)
สอดคล้อง
แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
/นโยบาย
รัฐบาล/แผน
ชาติ/แผน
ยุทธศาสตร์
คค./สปค.
ได้เป้าหมายการ
กยผ.
ให้บริการ ผลผลิต (กลุ่มแผนงาน
กลยุทธ์ และ
และงบประมาณ
ตัวชี้วัด ตาม
สปค.)
ระยะเวลาที่
กาหนด
คกก.ติดตาม
กยผ.
และประเมินผล (กลุ่มแผนงาน
แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
สปค. ให้ความ
สปค.)
เห็นชอบ
เป้าหมาย
การให้บริการ
ผลผลิต กลยุทธ์
และตัวชี้วัด
ได้แผนปฏิบัติ
กยผ.
ราชการประจาปี (กลุ่มแผนงาน
สปค. ที่ได้
และงบประมาณ
มาตรฐาน
สปค.)
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาที่
กาหนด

ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา รายละเอียดงาน

10

มาตรฐานคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เห็นชอบร่าง
คกก.ติดตาม
กยผ.
แผนปฏิบัติราชการฯ และประเมินผล (กลุ่มแผนงาน
โดย คกก.ติดตามและ แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
ประเมินผลแผน
สปค. เห็นชอบ
สปค.)
ยุทธศาสตร์ สปค. ร่างแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

3 วัน

เห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
โดยผู้บริหาร คค.

ไม่เห็นชอบ
คกก.ติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ
เห็นชอบ

11

ไม่เห็นชอบ
รปค. (อร.) พิจารณาเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ

ผู้บริหาร คค.
เห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัติ
ราชการฯ

กยผ.
(กลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ
สปค.)

ผลการดาเนินการ
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ สปค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ
สปค.)

เห็นชอบ

12
หน่วยงานในสังกัด สปค. และ สรค.ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สปค.

รอบปี ดาเนินการตาม
งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ
สปค.

8. ระบบติดตามประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมาฯ ทั้งในมิติ
การดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ รวมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
ตลอดจนปั ญหา อุป สรรค ในการดาเนิ นงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ ส อดคล้ องกับ สภาวการณ์เพื่อให้
การกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าเดิม ทั้งนี้จะได้เปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานกับผลการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการดาเนินงานใกล้เคียงกัน
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม ได้ จั ด ท าคู่ มื อ กระบวนการ
ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
เครือข่ายการทางานระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สร้างการรับรู้
ความเข้าใจ และยอมรับในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลักดันให้เกิดการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุขให้ประชาชน

-99. เอกสารอ้างอิง
9.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
9.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.3 แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ
9.4 แนวทางการทบทวนการก าหนดเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ประจาปีงบประมาณ
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. XXXX-XXXX สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก 2 : รายชื่อผู้จัดทา

นางพิมพา สุทินศักดิ์
นางศิรินทรา ศุภธนรวี
นายสิขเรศ อร่ามรัตน์

รายชื่อผู้จัดทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

