คํานํา
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะทํางานพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปรับปรุงกระบวนการยอยภายใตกระบวนการที่สรางคุณคาตามตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ ประกอบดวย 3 กระบวนการ
ไดแก 1) กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 2) กระบวนการบริหารแรงงาน และ 3) กระบวนการบริหาร
ความสัมพันธและเครือขายดานแรงงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร พันธกิจและความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน “เปนองคกรในการบริหาร
จั ด การยุ ทธศาสตรด า นแรงงานสนั บสนุ น และผลัก ดัน ใหเ กิ ด การทํ า งานร วมกั น อยา งบูร ณาการ เพื่ อ
ความสําเร็จในการบริหารแรงงานของประเทศอยางมีประสิทธิผล” และไดจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุประสิทธิผล และคุมคา
ยิ่งขึ้นมากกวาเดิม
คูมือการปฏิบัติงาน “กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร” ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public-sector Management Quality Award : PMQA)
PMQA ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบดวยกระบวนงานยอย ไดแก การจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และการติดตามประเมินผลตามแผน
แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติ รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ และการติดตามผล หวังวาคูมือการปฏิบัติงานนี้ จะ
เปนประโยชนตอบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นเทียบเทาภาคเอกชนและมาตรฐานสากล สอดคลองตามแนวทาง การพัฒนาสมรรถนะองคการ
มุงสูความเปนเลิศของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หากมีขอเสนอแนะประการใด เพื่อปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น โปรดแจงฝายเลขาคณะทํางานฯ
หมวด 6 โทร. 0 2232 1370 ดวยจักขอบคุณยิ่ง

เอกสารนี้เปนขอมูลภายใน หามสําเนาหรือแจกจายโดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
จากการที่ สํ า นั กงาน ก.พ.ร. กํ า หนดใหสว นราชการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ
(Public-sector Management Quality Award : PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการผลักดันใหสวนราชการ
ปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระดับมาตรฐานสากล (High Performance)
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาระบบราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ
เปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหสวนราชการตองไดรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Certify FL) ซึ่งประกอบดวย 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
การจั ดทํ า คู มือฉบั บ นี้ เป นส ว นหนึ่ง ของการดํา เนิน การตามหมวด 6 การจั ดการกระบวนการ
ที่กําหนดใหสวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ
สนั บ สนุ น โดยมี วิ ธี การในการนํ า มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรของหนว ยงานนําไปปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ ตลอดจนแสดงวิธีการที่สวนราชการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู
การปฏิบัติ การเผยแพรมาตรฐาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการมีระบบติดตามเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ กําหนด ซึ่งกระบวนการสรางคุณคาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มี 3 กระบวนการ ได แก
1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 2) การบริหารแรงงาน และ 3) การบริหารความสัมพันธและเครือขายดานแรงงาน
และกระบวนการสนับสนุน 4 กระบวนการไดแก 1) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การบริหารการเงิน งบประมาณ และพัสดุ และ 4) การบริหารกลาง (งาน
สารบรรณ) ทั้ ง นี้ ในทุ ก กระบวนการจะมี ก ระบวนงานย อ ยที่ จ ะแสดงวั ต ถุ ป ระสงค ข องกระบวนงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติการติดตามประเมินผล ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการแบบฟอรมและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อสื่อสารใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
แนวทางหรือวิธีการในการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ําและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จน
สามารถบรรลุ ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ของกระบวนการ ตอบสนองผูรั บ บริ ก าร ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพตอไป
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1.2 วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามมาตรฐานกระบวนการ
จัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และการติดตาม
ประเมินผลตามแผน
1.3 ขอบเขตการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร มีเนื้อหาและลักษณะการดําเนินงานครอบคลุม
การปฏิบัติงานใน 3 กระบวนการยอย ดังนี้
1) การจัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3) การติ ดตามประเมิ นผลตามแผน (การจัดทํารายงานการวิเคราะหระดับ ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
1.4 ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสรางคุณคา กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กําหนดใหสวนราชการ
ต อ งจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ของกระบวนการ ซึ่ ง ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ หมายถึ ง กฎเกณฑ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ ขอความที่ระบุเปนหลักเกณฑหรือวิธีการใหบุคคลที่เกี่ยวของตองปฏิบัติหรือดําเนินการในเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ อาจกล า วได ว า ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ เกิ ด จากความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร ผู มี ส ว นได
สว นเสี ย ข อกํ าหนดด า นกฎหมาย และขอกําหนดที่สําคัญที่ชว ยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรื อปรั บปรุง
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา ดังนี้
กระบวนการยอย
ขอกําหนดที่สําคัญ
1. การจัดทําแผนกลยุทธ สป.รง. 1. มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน
ทันสมัยและงายตอการเขาถึง
2. มีมาตรฐาน และสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงแรงงาน
3. ปญหาดานแรงงานไดรบั การแกไข
2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 1. โครงการ/กิจกรรมรองรับนโยบาย
ประจําป
รัฐบาล/กระทรวงแรงงาน
2. ปญหาดานแรงงานไดรับการแกไข
3. การติดตามประเมินผลตามแผน การติดตามผลงานมีความนาเชือ่ ถือ
และแลวเสร็จทันตามกําหนด

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดกระบวนการ
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2556 - 2559
รอยละของกิจกรรมและโครงการรองรับ
นโยบายของรัฐบาลดานแรงงาน/
กระทรวงแรงงาน
ระดับความสําเร็จในการติดตามประเมินผล
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1.5 คําจํากัดความ
1) การจัดทําแผนกลยุทธ หมายถึง การกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามพันธกิจ
(Mission) ขององคกร โดยสรางความสัมพันธระหวางองคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะผูที่
ไดรับ ประโยชนจากองคกร (Stakeholders) นับเปนปจ จัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ และการกําหนด
นโยบายขององคกร
2) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง การกําหนดทิศทางการทํางานตามแผนกลยุทธ
ขององคกรและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป เปนแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ป มีการกําหนด
รายละเอียดของการดําเนินงานและจํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม และ
คาเปาหมายผลผลิต/กิจกรรมหลักและเปาหมายการใหบริการหนวยงาน
3) การติดตามประเมินผลตามแผน หมายถึง การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ตามที่
สํานักงบประมาณกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองจัดทําประกอบกับคําของบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะ
ประเมินผลผลิต/โครงการของหนวยงานทุ กผลผลิต/โครงการที่ไดรับงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อใหเห็นภาพรวมของหนวยงานในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรรัฐบาลกับผลผลิต/โครงการของ
หนวยงาน โดยใชแผนกลยุทธของหนวยงานเปนหลัก เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถวัดระดับความสําเร็จใน
เชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
1.6 หนาที่ความรับผิดชอบ
การดําเนินการกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร มีหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก ดังนี้
หนวยงานรับผิดชอบ

กระบวนการยอย
1. การจัดทําแผนกลยุทธ สป.รง.

กลุมพัฒนายุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

2. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

กลุมแผนงานและงบประมาณ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

3. การติดตามประเมินผลตามแผน

กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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1.7 คําอธิบายสัญลักษณ
สัญลักษณในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ดังคําอธิบาย ดังนี้
สัญลักษณ

คําอธิบาย
จุดเริ่มตน หรือ จุดสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการตัดสินใจ

จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน/กระบวนการ

จุดตอเนื่องที่อยูคนละหนากัน
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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สวนที่ 2 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
จากลั กษณะงานตามภารกิ จ การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข องสํ านั กงานปลั ด กระทรวงแรงงานที่
ประกอบดวยกระบวนงานยอย การจัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป การติดตามประเมินผลตามแผน จึงใชกรอบความคิดของ Value Chain เปนกรอบในการ
ออกแบบกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร เพื่อถายทอดความเชื่อมโยงกัน ของระบบงานยอย ใหเกิด
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอยางเปนรูปธรรม และสงผลใหการดําเนินงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดตามระยะเวลาที่วางไว
การจัดทําแผนกลยุทธ
สป.รง.

การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

การติดตามประเมินผล
ตามแผน

ผูรับบริการไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารยุทธศาสตร

2.2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(1) วัตถุประสงค
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนแนวทางขั้นตอนพื้นฐาน (Basic Flow) ในการ
จัดทําแผนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(2) ขอบเขตกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะ
ครอบคลุ ม เนื้ อ หาเฉพาะขั้ น ตอนหลั ก ที่ สํ า คั ญ ทางวิ ช าการทั่ ว ไปของการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ได แ ก
การวิ เคราะห สภาพแวดล อม สํ ารวจความต องการและความคาดหวั งของผู รั บบริ การและผู มี ส วนได ส วนเสี ย
การเสนอตอผูบริหารใหความเห็นชอบ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้การจัดทําแผน
ดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานกลางตาง ๆ กําหนด เชน PMQA PART คํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนตน
(3) คําจํากัดความ
แผนยุทธศาสตร หรือแผนกลยุทธ (Strategy Plan) หมายถึง แผนที่แสดงทิศทางหรือแนวทาง
ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาประสงคของสวนราชการมีการกําหนดเปาหมาย
ระยะยาวที่แนชัด การกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามพันธกิจ (Mission) ขององคกร โดย
สรางความสัมพัน ธระหว างองค กรใหเ หมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะผูที่ไดรับ ประโยชนจากองคกร
(Stakeholders) นับเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายขององคกร
วิสัยทัศน หมายถึง การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาในชวง 5-10 ป อยางสมเหตุสมผล
ใหสอดคลองกับพันธกิจ โดยตองครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน ซึ่งวิสัยทัศนที่ดีจะตองเปนไปได
เขาใจงาย จํางาย มีความชัดเจน สงเสริมและสรางความมั่นใจ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางพันธะ
ผูกพัน กระตุนใหเกิดการมีสวนรวม และกระตุนใหเกิดความเปนเจาของ
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน หรือเหตุผ ลของการมี
หนวยงาน พันธกิจตางจากภารกิจ (responsibility) ตรงที่วาภารกิจเปนงานรับผิดชอบขององคกรโดยตรง สวน
พันธกิจเปนแนวทางที่องคกรจะทําภารกิจรวมกับผูอื่น เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและเปนการชี้ใหเห็นวาองคกรมี
แนวทางที่จะทํารวมกับใคร อยางไรเพื่อตอบสนองอะไรหรือใคร
ประเด็นยุทธศาสตร หรือ strategic issues หมายถึง พื้นที่ หรือ ประเด็นที่ตองการเขาไปบรรเทา
ปญหาหรือเพิ่มศักยภาพ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จะตองมียุทธศาสตรแกไข
เปาประสงค หรือ เปาหมายการใหบริการสาธารณะ หมายถึง จุดมุงหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน
เปนผลกระทบหรือผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นแกชุมชนหรือสังคมซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานของหนวยงาน
เปาประสงคของกระทรวงจะตองแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
กลยุทธ หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย หรือ หมายถึง วิธีการ
ในการแข ง ขั น ที่ ส ามารถทํ า ให อ งค ก รเอาชนะคู แ ข ง ได หรื อ หมายถึ ง แนวทางในการทํ า ให อ งค ก ร
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสรุปไดวา กลยุทธ คือ แนวทางที่องคกรจะนําเสนอคุณคา (Value) ใหกับลูกคา เพื่อทําให
องค ก รประสบความสํ า เร็ จ ตามที่ ต องการ (นิ ย ามจากหนั งสื อ “BalancedScorecard รูลึ กในการปฏิ บั ติ
Implementing Balanced Scorecard” โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร,2546: 44)
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หรือ คาเปาหมาย (Targets) สํานักงาน ก.พ.ร. ไดให
นิยาม ตัวชี้วัด หรือ คาเปาหมาย หมายถึง อะไรคือเครื่องที่จะชวยแสดงใหเห็นวาเราไดบรรลุผลแลว ระดับมาก
นอยที่ตองการจะบรรลุผล (benchmark หรือmilestone) (สํานักงาน ก.พ.ร., 2548)
(4) หนาที่ความรับผิดชอบ
การดําเนินการกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน

หนาที่รับผิดชอบ
มีหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดในองคกร มีอํานาจในการตัดสินใจและ
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป

2. คณะกรรมการจัดทําแผน

มีหนาที่กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนฯ ศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอก ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาประสงคหลักของหนวยงาน กําหนดกลยุทธ โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด จัดวางทิศทางและกลยุทธของหนวยงาน (แผนที่
ยุทธศาสตร) เพื่อใหการจัดทํากลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานมีความครบถวนสมบูรณ

3. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร

มีหนาที่กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ผูรับผิดชอบ
หนาที่รับผิดชอบ
4. ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักนโยบายและ มี ห น า ที่ ค วบคุ ม การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร แผนกลยุ ท ธ หรื อ
ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ให
สอดคลองกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดเปาหมายการใหบริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของกระทรวง และสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนของเจาหนา ที่
ฝายยุทธศาสตร กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดทํา
พิเศษ กลุมพัฒนายุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน รวมถึงใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการจัดทําแผน
รวมถึง ให แนวทางในการแกไ ขปญ หาเพื่ อใหก ารดํา เนิ น งานมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับ สถานการณแวดลอมที่เกี่ย วของ
เพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค
6. เจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร กลุมพัฒนา
ยุทธศาสตร

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะหนโยบายและแผน รวมรวม
ขอมูลประกอบการจัดทําแผน รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อทบทวนแผน การวิเคราะหสภาพแวดลอม สรางพันธมิตร
หรือเครือขายในการทํางานทั้งในและนอกกระทรวง หากพบปญหา
ตองคิดหาทางแกไขหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานให
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ เพื่อใหงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงค

7. หนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง มีหนาที่ความรับผิดชอบตรวจสอบ/ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรม ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

หนา 8

(5) ผังกระบวนงาน
คูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
ลําดับ
1.

เรื่อง กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
กระบวนการยอย 1.1 การจัดทําแผนกลยุทธ สป.รง.
วันที่ประกาศใช
วันที่ปรับปรุง

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

ขออนุมัติโครงการ
ทบทวนแผนกลยุทธ
NO
เสนอ ปรง.
เห็นชอบ

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

ส.ค. - ก.ย. จัดทําโครงการทบทวนแผนกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 4 ป
เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขออนุมัติ
โครงการ

YES

2.

วิเคราะหสภาพแวดลอม
รวบรวม

การสํารวจ
ความ
คิดเห็น

ขอมูล
3.

4.

5.

6.

ทบทวนและยกรางแผนกลยุทธ
สป.รง.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ สป.รง.
หนวยงานตรวจสอบ (ราง)
แผนกลยุทธฯ และเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฯ
ครั้งที่ 2

ก.ย. - พ.ย. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และออกแบบ/สํารวจ
ความคิดเห็นตอแผนกลยุทธฯ และวิเคราะห
สภาพแวดลอม

ก.ย. – พ.ย. ทบทวนและยกรางแผนกลยุทธสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงานระยะ 4 ป
พ.ย.

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงระยะ 4 ป

ธ.ค.

หนวยงานตรวจสอบ (ราง) แผนกลยุทธฯ และ
ปรับปรุง/แกไข พรอมทั้งเพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรม ที่อยูในความรับผิดชอบของกลุมงาน

ม.ค.

ปรับปรุงเอกสาร (ราง) แผนกลยุทธสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ตามที่กลุมงานแจง
ปรับปรุงแกไข กอนการสัมมนาประชาพิจารณฯ

1
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

หนา 9

ลําดับ
7.

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

1

ก.พ.

ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ (ราง) แผนกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จากผูมีสวนได
สวนเสีย อาทิ นายจาง ลูกจาง NGOs และ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ก.พ.

นําความคิดเห็นที่ไดจากการสัมมนาประชา
พิจารณ มาปรับปรุงเอกสาร(ราง) แผนกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.พ.

ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา (ราง)
แผนกลยุทธฯ ที่ไดปรับปรุงหลังจากการสัมมนา
ประชาพิจารณ

ก.พ.

นําขอเสนอและมติของคณะทํางานฯ มาปรับปรุง
(ราง) แผนกลยุทธฯ

ก.พ.

จัดทําหนังสือถึงคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธฯ หลังจากที่ได
ปรับปรุงแกไขตามมติคณะทํางานฯ

ก.พ.

จัดทําหนังสือนําเรียน ปรง. เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนกลยุทธฯ ตอปลัดกระทรวงแรงงาน

มี.ค.

เผยแพรแผนกลยุทธฯ ทางเว็บไซต www.mol.go.th
ประชาสัมพันธขาว แจงเวียน และประชุมชี้แจง
เพื่อถายทอดแผนกลยุทธใหหนวยงานในสังกัด
ทราบและนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ
(ราง) แผนกลยุทธฯ
8.

ปรับปรุงเอกสาร (ราง)
แผนกลยุทธฯ
หลังการประชาพิจารณ

9.

ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ
พิจารณา(ราง) แผนกลยุทธ
10

ปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฯ
11.

NO
ขอความเห็นชอบ
(ราง) แผนฯจาก
คณะทํางาน

10.

YES

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ใหความเห็นชอบแผนฯ

11.

เผยแพรแผนกลยุทธฯ
ผานชองทางตางๆ

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

หนา 10

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

(6) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบดวย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอางอิง แบบฟอรมที่ใช
ชื่อกระบวนงานยอย : การจัดทําแผนกลยุทธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานัก/กลุมงาน : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมพัฒนายุทธศาสตร

หนา 11

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ส.ค.-ก.ย. ระดับความสําเร็จใน
1. ขออนุมัติโครงการทบทวน 1. สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจัดทํา
โครงการทบทวนแผนกลยุทธสํานักงาน (15-20 ต.ค.) การจัดทําแผน
แผนกลยุทธ
ปลัดกระทรวงแรงงาน พรอมทั้งเสนอ
กลยุทธ สป.รง.
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขออนุมัติ
ระดับที่ 1
โครงการทบทวนแผนกลยุทธสํานักงาน
จัดประชุมเชิปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 4 ป
การเพื่อทบทวนแผน
กลยุทธฯ
2. ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ
โครงการทบทวนแผนกลยุทธฯ
ระดับที่ 2
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 1. สํารวจขอมูล โดยการออกแบบสํารวจ ก.ย.-พ.ย. จัดทํารางแผนกลยุทธฯ
ระดับที่ 3
ความคิดเห็นตอแผนกลยุทธฯ พรอมทั้ง
ออกแบบ/สํารวจฯ และ
จัดสัมมนาประชา
สํารวจความคิดเห็นจาก ผูเกี่ยวของ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
พิจารณ (ราง)
ทุกภาคสวน
แผนกลยุทธฯ เพื่อรับ
2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน นโยบาย
ฟงความคิดเห็นจาก
รัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ แผนการ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน
สถานการณเศรษฐกิจและสังคม

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
สนศ.พย.
6 เดือน
9 เดือน
และ
12 เดือน

สนศ.พย.

เอกสาร
อางอิง

แบบ
ฟอรมที่ใช
- แบบฟอรมการ
เขียนโครงการ

- แบสํารวจ
- แบบสํารวจ
ความคิดเห็น ความคิดเห็นตอ
ตอแผนกล
แผนกลยุทธฯ
ยุทธ
สํานักงาน
ปลัดกระทรว
งแรงงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
สถานการณที่มีผลกระทบตอแรงงานทั้ง
ระดับที่ 4
ในและตางประเทศ ฯลฯ
จัดประชุม
3. ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูล
คณะทํางานจัดทํา
และวิเคราะหสภาพแวดลอม เพื่อนํา
แผนกลยุทธฯ
ขอมูลที่ไดมาประกอบการทบทวนและ
หลังจากประชา
พิจารณ
ยกรางแผนกลยุทธฯ
3 ทบทวนและยกรางแผน ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
สนศ.พย.
ก.ย.-พ.ย. ระดับที่ 5
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กลยุทธฯ
ตัวชี้วัด และกลยุทธ และยกรางแผนกลยุทธ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
พ.ย. ใหความเห็นชอบแผน - สนศ.พย.
กลยุทธฯ
ทบทวนแผนกลยุทธฯ
กลยุทธฯ ซึ่งผูเขารวมประชุม
- หนวยงานใน
ประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่ของ
สังกัด สป.
หนวยงานในสังกัด พิจารณาในประเด็น
สําคัญ ดังนี้
(1) วิเคราะหสภาพแวดลอม
(SWOT Analysis)
- วิเคราะหปจจัยภายใน (จุดแข็ง
และจุดออน)
- วิเคราะหปจจัยภายนอก (โอกาส
และอุปสรรค)

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร
อางอิง

แบบ
ฟอรมที่ใช

- หนังสือขอ
อนุมัติจัด
ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน
แผนกลยุทธฯ
- หนังสือ
รายงานการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน
แผนกลยุทธฯ

- แบบฟอรม
การจัดทําแผน
กลยุทธ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

หนา 12

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หนา 13

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
(2) กําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
กําหนดโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย งบประมาณ
และหนวยงานที่รับผิดชอบ
(3) สรุปสาระสําคัญของ (ราง)
แผนกลยุทธฯ
- วิสัยทัศน
- ประเด็นยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- กลยุทธ
- โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
- ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
- วงเงินงบประมาณ
- หนวยงานที่รับผิดชอบ
5. หนวยงานตรวจสอบ (ราง) จัดทําหนังสือถึงทุกหนวยงานในสํานักงาน
ธ.ค.
แผนกลยุทธฯ และเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงขอความรวมมือในการ
โครงการ/กิจกรรม
ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน และหนวยงาน
พิจารณาตรวจสอบ/แกไข และเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

- สนศ.พย.
- หนวยงานใน
สังกัด สป.

เอกสาร
อางอิง

- หนังสือให
กลุมงาน
ตรวจสอบ/
ปรับปรุง/
แกไข/
เพิ่มเติมแผน

แบบ
ฟอรมที่ใช

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
6. ปรับปรุงเอกสาร (ราง)
ดําเนินการปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฯ
ม.ค.
แผนกลยุทธฯ ครั้งที่ 2
ตามที่หนวยงานแจงแกไข/เพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม และจัดทํา (ราง)
แผนกลยุทธฯ ที่ไดรับการปรับปรุงแกไข
แลวเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการ
ประชาพิจารณ
7. ประชุมสัมมนาประชา
จัดกระบวนการสําหรับรับฟงความคิดเห็น
ก.พ.
พิจารณ (ราง) แผนกลยุทธฯ ตอ (ราง) แผนกลยุทธฯ ดังนี้
- จัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ
(ราง) แผนกลยุทธฯ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาฯ ไดแก
นักวิชาการจากสวนราชการ
ภาคเอกชน หนวยงานอิสระ NGOs
และผูแทนภาคประชาชน พรอมกับ
สัมภาษณเชิงลึก หรือกรอกขอมูลใน
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
(ราง) แผนกลยุทธฯ

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หนา 14

8. ปรับปรุงเอกสาร (ราง)
แผนกลยุทธฯ หลังการ
ประชาพิจารณ

ประมวลความคิดเห็นและปรับปรุงแกไข
(ราง) แผนกลยุทธฯ ตามขอเสนอแนะ
ที่ผานการรับฟงความคิดเห็นจากการ
สัมมนาประชาพิจารณและแบบสอบถามฯ

ก.พ.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
สนศ.พย.

- สนศ.พย.
- หนวยงานใน
สังกัด สป.
- ผูมีสวนได
สวนเสีย

- สนศ.พย.

เอกสาร
อางอิง

- หนังสือขอ
อนุมัติจัด
ประชุม
สัมมนา
ประชา
พิจารณฯ
- รายงานผล
การจัด
ประชุม
สัมมนา
ประชา
พิจารณฯ

แบบ
ฟอรมที่ใช

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ก.พ.
9. ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
พิจารณาแผนหลังจากการ (ราง) แผนกลยุทธฯที่ไดรับปรุงหลังจาก
ประชาพิจารณฯ
การประชาพิจารณ

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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10. ปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฯ นําขอคิดเห็นและมติของคณะทํางานมา
ปรับปรุง (ราง)แผนกลยุทธฯ
11. ขอความเห็นชอบ(ราง)
จัดทําหนังสือถึงคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
แผนกลยุทธฯจาก
ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธฯ
คณะทํางานฯ
หลังจากที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
12. ปลัดกระทรวงแรงงานให นําเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อใหความ
ความเห็นชอบแผนกลยุทธฯ เห็นชอบแผนกลยุทธฯ หากไมผานความ
เห็นชอบจะตองนํากลับไปขั้นตอนที่ 10 คือ
การปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฯ และ
นําเสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อขอ
ความเห็นชอบอีกครั้ง
เผยแพรแผนของสํานักงานปลัดกระทรวง
13. เผยแพรแผนกลยุทธฯ
แรงงานที่ผานความเห็นชอบปลัดกระทรวง
แรงงาน โดยการเผยแพร ทางเว็บไซต
www.mol.go.th ประชาสัมพันธขาว
แจงเวียน และประชุมชี้แจงเพื่อถายทอด

ก.พ.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
เอกสาร
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล อางอิง
- สนศ.พย.
- หนังสือขอ
- คณะทํางานฯ
อนุมัติจัด
ประชุม
คณะทํางานฯ
- รายงานผล
การประชุมฯ
- สนศ.พย.

ก.พ.

- สนศ.พย.
- คณะทํางานฯ

ก.พ.

- ปลัด กระทรวง
แรงงาน

- หนังสือให
ความ
เห็นชอบแผน
กลยุทธฯ

มี.ค.

- สนศ.พย.
- ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

www.mol.go.th
/academician/
content/
แผนกลยุทธ
สํานักงานปลัด

แบบ
ฟอรมที่ใช

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
แผนกลยุทธฯ ใหหนวยงานในสังกัดทราบ
และนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

เอกสาร
อางอิง
กระทรวงแรงงาน

แบบ
ฟอรมที่ใช
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2.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
(1) วัตถุประสงค
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนงานและงบประมาณของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เขาใจกระบวนการทํางาน ขั้นตอนที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน
(2) ขอบเขตการดําเนินงาน
เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณแลว
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย ตอจากนั้นเปนการ
วิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจําป
และปรับกรอบวงเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ โดยยกรางการจัดสรรพรอมจัดทําขอสังเกตประกอบการจัดสรรงบประมาณเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยหลังจากคณะกรรมพิจารณางบประมาณฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแตละหนวยงาน
แลว ทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานตองจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร (ทุกงบรายจายที่เกี่ยวของกับการทํางาน) ตอจากนั้นทําการรวบรวม
ประมวล และวิเคราะหแผนปฏิบัติราชการประจําปของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เฉพาะงบดําเนินงานที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น) โดยมีการแสดงความเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการที่นําสงถึ ง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และ
เปาหมายเชิงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน จากนั้นจึงนําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอ
ผูบริหารใชเปนแนวทางในการติดตามการดําเนินงาน พรอมทั้งเผยแพรแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใชกํากับใน
การปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูที่สนใจตอไป
(3) คําจํากัดความ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอางอิงคําจํากัดความ
ตามที่สํานักงบประมาณไดกําหนดไวในคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2552 ดังนี้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องส ว นราชการ
(กระทรวง/กรม) ที่แสดงใหเห็นถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปใดปหนึ่งที่กําหนด ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของสวนราชการนั้นโดยจะมีสาระสําคัญเชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แตจัดทําเปนแผนประจําปที่
ละเอียด และชัดเจนขึ้นเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจา ย
ประจําป ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ
แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร” ที่สํานักงบประมาณ
จัดทําขึ้น สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มุงใหการดําเนินงานตามภารกิจของสวนราชการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผลลัพธที่รัฐบาลตองการใหเกิดขึ้นแกประเทศชาติและประชาชน
รวมทั้งใช “แผนงาน” ดังกลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดินตอรัฐสภา ตามที่บัญญัติไวในราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือกําหนดขึ้น
ใหมในระหวางป
เป า หมายการให บริ การกระทรวง หมายถึง ผลลัพธที่กระทรวงตองการใหเกิดขึ้น จากการ
ใหบริการระดับกระทรวง ทั้งนี้ จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่ง
ผลลัพธดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
อยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าป หรื อพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้น ใหมในระหวางป แลว แตกรณี
(เปนการแสดงความเชื่อมโยง จากเปาหมายเชิงนโยบายตามที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผนดินฯ มาสู
เปาหมายการใหบริการของกระทรวง/หนวยงาน)
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลลัพธของการ
ดําเนินงานของกระทรวง ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่กลุมเปาหมายไดรับในเชิงปริมาณและ/
หรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ
เปา หมายการใหบริการหนวยงาน หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้น จากการดําเนิน งานหรือเพื่อ
ดําเนินงานจัดทําผลผลิต / โครงการ ตามที่กําหนดของหนวยงานระดับกรม ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของ
เปาหมายการใหบริการกระทรวง ทั้งนี้ ตองเปนผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นจากพันธกิจและภารกิจที่หนวยงาน
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงหรือรัฐบาล ซึ่งสอดคลองเปาหมายการใหบริการกระทรวง และเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต / โครงการที่หนวยงานตองจัดทํา
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลลัพธของการ
ดําเนินงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ
ที่กลุมเปาหมาย/ พื้นที่ที่ดําเนินการไดรับในเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพและระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ
ผลผลิต (กลุมโครงการ) หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต
(Product) หรือการใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงาน
ของรัฐจัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service Provider) ตามความตองการของรัฐบาล
ในฐานะผูซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของ
และหรื อสิ่ งก อสร าง เพื่ อนํ า ไปใช ในการใหบ ริการองคกรภายนอกหนว ยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัด
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ผลสํ า เร็ จ ในเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ เวลารวมทั้ ง ค า ใช จ า ย ทั้ ง นี้ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่กําหนด
ขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐที่จัดทําขึ้น
เพื่อใหเกิดการใหบริการทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพื่อ
นําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐนั้น
โดยมีการกําหนด เปาหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แนนอน
ผู รั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง หน ว ยงานภายในกระทรวงที่ ไ ด รั บ มอบหมาย/รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินฯ
ภารกิ จ พื้ น ฐานที่ ส อดคล อ งกั บ เป า หมายเชิ ง นโยบาย หมายถึ ง ภารกิ จ ตามหน า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบที่ ตอ งดํ า เนิ น การเป น ปกติ ป ระจํ า ตามกฎหมายจัด ตั้ง หน ว ยงานนั้น หากหยุดดํ าเนิน การอาจ
กอใหเ กิ ด ความเสี ย หายในการให บ ริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน
ตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตรของแผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล ที่
สอดคลองกับเปาหมายเชิงนโยบายของแผนการบริหารราชการแผนดิน
(4) หนาที่ความรับผิดชอบ
การดําเนินการกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน
2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป ของ สป.รง.

3. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร
4. ผูอํานวยการกลุมแผนงานและ
งบประมาณ

หนาที่รับผิดชอบ
มีหนาที่เปนผูบริหารสูงสุดในองคกร มีอํานาจในการตัดสินใจ
และใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป
มีหนาที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณในเรื่องการ
จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณ การปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป
มีหนาทีใ่ นการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให
บรรลุตามเปาหมาย
มีหนาที่ควบคุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการ
ใหบริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต กิจกรรม งาน/โครงการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ผูรับผิดชอบ
5. เจาหนาที่ฝายแผนงานและ
งบประมาณ สป.รง.
6. หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

หนาที่รับผิดชอบ
มีหนาที่ในการรวบรวม วิเคราะหประมวล และตรวจสอบความ
ถูกตองในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
มีหนาที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีความ
สอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของหนวยงานและ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

(5) ผังกระบวนงาน
คูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลําดับ

ผังกระบวนงาน

1.
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําป
ของ สป.รง.

เรื่อง กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
กระบวนการยอย 1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
วันที่ประกาศใช
หนา
ระยะเวลา
ก.ย.

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเสนอปลัดกระทรวง
แรงงานพิจารณาใหความเห็นชอบ

เสนอ ป.รง.
เห็นชอบ
2.
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ
ยกรางจัดสรร
งบประมาณ

ประชุม
คณะกรรมการฯ

ก.ย. – ต.ค.

- เมื่อราง พรบ. งบประมาณผานความเห็นชอบจาก

รัฐสภาแลว สป.รง. ยกรางการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
เพื่อพิจารณารางใหความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณ
- นําเสนอผลการจัดสรรใหปลัดกระทรวงแรงงาน
เห็นชอบ

เสนอให ป.รง.
เห็นชอบผลการจัดสรร
งบประมาณ

1
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ลําดับ

ผังกระบวนงาน

3.

1
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ของ สป.รง.
1. กําหนดแบบฟอรม
2. แจงเวียน
หนวยงานจัดทําแผน
ตามแบบฟอรม

3. รวบรวม
วิเคราะห จัดทํา
แผนฯ

4.

ระยะเวลา

ต.ค. – พ.ย. - กําหนดแบบฟอรมในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
- แจงเวียนหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ภายใตกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร
- รวบรวม วิเคราะห รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปฯ เพื่อเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใหผูบริหารใช
ติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ธ.ค.

- นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อให
ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ
- ขออนุมัติจัดพิมพแผนปฏิบัติการ จํานวน 300
เลมพรอมขออนุมัติคาใชจายในการจัดพิมพ
แผนปฏิบัติการ

ม.ค.

จัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปใหทุกหนวยงาน
ในสังกัดและเผยแพรแผนปฏิบัติการประจําปแก
ผูที่สนใจ และสามรถ Download ผานเว็บไซต
กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th

เสนอให ป.รง.เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

5.
เผยแพรแผนปฏิบัติการ
ประจําป

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

(6) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบดวย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอางอิง แบบฟอรมที่ใช
ชื่อกระบวนงานยอย : การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
สํานัก/กลุมงาน : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมแผนงานและงบประมาณ
ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปของ
สป.รง.

2. จัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
1. เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ก.ย. ระดับความสําเร็จในการ สนศ.ผง. 6 เดือน
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
9 เดือน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย
ประจําป
และ
ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามใหความ
ระดับที่ 1
12 เดือน
จัดประชุมคณะกรรมการ
เห็นชอบ
2. แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป
รายจายประจําปของ
ของ สป.รง.ทราบ
สป.รง. เพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
1. เมื่อราง พรบ. งบประมาณผานความเห็นชอบ ก.ย. – ต.ค. รายจายประจําป
- สนศ.ผง
- คณะ
ระดับที่ 2
จากรัฐสภาแลว สป.รง. ยกรางการจัดสรร
กรรมการฯ
เสนอ ป.รง.ใหความ
งบประมาณรายจายประจําป
เห็นชอบสรุปผลการ
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
จัดสรรภาพรวม
เพื่อพิจารณารางใหความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
งบประมาณ และนําเสนอผลการจัดสรรให
ประจําปของ สป.รง. ซึ่ง
ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ

เอกสาร
แบบ
อางอิง
ฟอรมที่ใช
- บันทึกเสนอ ป.รง
พิจารณาลงนามในราง
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ
- บันทึกแจงเวียนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ
ทราบ
- บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ
- บันทึกผลการจัดสรร
งบประมาณฯ เสนอ
ป.รง.เห็นชอบ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ 1. กําหนดแบบฟอรมในการจัดทํา
ต.ค. – พ.ย. คณะกรรมการพิจารณา - สนศ.ผง.
ประจําปงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
งบประมาณฯ ไดใหความ - หนวยงาน
ของ สป.รง.
ในสังกัดสป.
2. แจงเวียนหนวยงานในสังกัดจัดทํา
เห็นชอบแลว
แผนปฏิบัติงานภายใตกรอบวงเงินที่
ระดับที่ 3 จัดทํา
แผนปฏิบัติการ สป.รง.
ไดรับจัดสรร
โดยรวบรวมจาก
3. รวบรวม วิเคราะห รวมทั้งตรวจสอบ
แผนปฏิบัติงานของกลุม
ความถูกตองในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
งานที่ไดจัดทําตามกรอบ
ประจําปฯ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
วงเงินที่ไดรับการจัดสรร
ปฏิบัติงานและใหผูบริหารใชติดตาม
ระดับที่ 4
ความกาวหนาผลการปฏิบัติงานของ
ป.รง.เห็นชอบแผนปฏิบัติ
หนวยงาน
การประจําป สป.รง.
4. เสนอให ป.รง.เห็นชอบ 1. บันทึกเสนอแผนปฏิบัติการประจําป
ธ.ค.
- สนศ.ผง.
ระดั
บ
ที
่
5
แผนปฏิบัติกาประจําป
เพื่อใหปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ
เผยแพรแผนปฏิบัติการ
โดยแผนฯ ประกอบดวย
ประจําป
สวนที่ 1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสาร
อางอิง
บันทึกแจงเวียนผลการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป ของ
สป.รง.ที่ ป.รง.
เห็นชอบ พรอมแนบ
แบบฟอรมให
หนวยงานในสังกัด
ดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน
ภายใตกรอบวงเงินที่
ไดรับจัดสรร
บันทึกเสนอ ป.รง.
เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การประจําป
งบประมาณและ
ขออนุมัติจัดพิมพ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ

แบบ
ฟอรมที่ใช
แบบฟอรม
แผนปฏิบัติ
การประจําป
งบประมาณ
สป.รง.
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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5. เผยแพรแผนปฏิบัติ
การประจําป
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มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
สวนที่ 3 รายละเอียด ตัวชี้วัด เปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน และผลผลิต/
โครงการของ สป.รง.ประจําป
งบประมาณ
สวนที่ 4 แผนฝกอบรม สัมมนาประจําป
งบประมาณ
2. ขออนุมัติจัดพิมพแผนปฏิบัติการ จํานวน
300 เลม พรอมขออนุมัติคาใชจายในการ
จัดพิมพแผนปฏิบัติการ
1. จัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปใหทุก
ม.ค.
หนวยงานในสังกัดและเผยแพร
แผนปฏิบัติการประจําปแกผูที่สนใจ โดย
มีการเผยแพร ดังนี้
• ผูบริหารของกระทรวง จํานวน 30 เลม
• กรม/สํานักงาน 4 หนวยงาน
หนวยงานละ 1 เลม จํานวน 4 เลม
• สํานัก/กลุมงานในสวนกลาง จํานวน
80 เลม
• สํานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
จังหวัดละ 2 เลม จํานวน 152 เลม
• สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
14 แหง จํานวน 14 เลม

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

- สนศ.ผง.

เอกสาร
อางอิง

-

-

บันทึกแจ้ งเวียนส่ง
แผนปฏิบตั ิการฯ
ให้ หน่วยงานในสังกัด
สป.รง.ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
หนังสือแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี

แบบ
ฟอรมที่ใช

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
• หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชน
ผูสนใจจํานวน 20 เลม
2. นําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเผยแพร
บนเว็บไซตกระทรวงแรงงาน
www.mol.go.th เลือก นักวิชาการ
ขอมูลแผนดานแรงงานและไปที่
แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหผูสนใจ
สามารถ Download ได

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

เอกสาร
อางอิง

แบบ
ฟอรมที่ใช
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2.4 กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผน
(1) วัตถุประสงค
คู มือ ปฏิ บั ติงานกระบวนการติด ตามประเมิน ผลตามแผนฉบับ นี้ จัดทํ าขึ้น เพื่อ ใหเ จาหนา ที่
ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล เขาใจกระบวนงาน ขั้นตอนที่ชัดเจน และใชเปนแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
(PART : Performance Assessment Rating Tool)
(2) ขอบเขตการดําเนินงาน
กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผน โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น งานจากการใช จ ายงบประมาณ (PART) เป นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 4 ธั นวาคม 2550
เห็นชอบใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 นํ า เครื่ องมื อการวิเคราะหร ะดับ ความสําเร็จ ของการดําเนิน งานจากการใชจา ย
งบประมาณไปใชประเมินตนเอง และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใช จ า ยงบประมาณ ส ง ให สํ า นั ก งบประมาณเพื่ อ จั ด ทํ า รายงานเสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ชเ ป น ฐานข อ มู ล
ประกอบการตั ดสิ น ใจในกระบวนการจั ดการงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุน เนน ผลงานตาม
ยุทธศาสตร
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ยงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool - PART) เปนเครื่องมือวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนของหนวยงาน
กั บ ความสอดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตร ช าติ และวิ เ คราะห ความสั ม พั น ธ ข องผลลั พ ธ - ผลผลิ ต - กิ จ กรรม งบประมาณอยางเปนระบบ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อการปรับแผนที่รองรับงบประมาณตามยุทธศาสตร
(Strategic Performance Based Budgeting - SPBB) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
ของไทยในปจจุบัน
PART จะประเมินระดับความสําเร็จใน 5 มิติ ประกอบไปดวย 30 ประเด็นคําถาม ดังนี้
หมวด ก : จุดมุงหมายและรูปแบบ
เพื่อใหหนวยงานทราบถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเปาหมายยุทธศาสตรของชาติกับ
เปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงและเปาหมายการใหบริการของกรม (หรือเทียบเทา) รวมทั้งการตอบสนอง
ความตองการตอกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธของหนวยงาน การเชื่อมโยงผลผลิตกับ
งบประมาณ การบริ หารจั ดการ และการกํ าหนดตั วชี้ วั ดระดับผลผลิ ตและผลลั พ ธ เ พื่ อ การประเมิ น ผลของ
ห น ว ย ง า น โ ด ย อ า ง อิ ง จ า ก ก ฎ ห ม า ย ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
แผนงบประมาณ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 6 ประเด็นคําถาม
ก – 1 ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และ
ยุทธศาสตรกระทรวงที่หนวยงานของทานตองรับผิดชอบดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร
ก – 2 เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ทานกําหนดมีความสอดคลองและเหมาะสมตอการ
นําสงเปาหมายระดับกระทรวง/เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ หรือไม อยางไร
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ก – 3 หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุม เปาหมาย
หรือไม อยางไร
ก – 4 ผลผลิตที่กําหนด เปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของ
กลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับกระทรวง /เปาหมายยุทธศาสตรชาติ หรือไม อยางไร
ก – 5 การกําหนดผลผลิตของหนวยงานมีการพิจารณาความซ้ําซอนของผลผลิตของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม กรณีที่หนวยงานมีความซ้ําซอนกับผลผลิตของหนวยงานอื่น สามารถจําแนก
ลักษณะผลผลิตที่แตกตางกันไดหรือไม อยางไร
ก – 6 หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ ดานกฎหมาย ระเบียบโครงสรางสวน
ราชการ และปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิตหรือไม อยางไร
หมวด ข : การวางแผนกลยุทธ
เพื่ อ ให ห น ว ยงานกํ า หนดแผนกลยุ ท ธ ใ ห ส อดคล อ งเชื่ อ มโยงกั บ การบรรลุ เ ป า หมาย
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป า หมายการให บ ริ ก ารของกระทรวงและเป า หมายการให บ ริ ก ารของหน ว ยงาน
ประกอบดวย 7 ประเด็นคําถาม
ข – 1 หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธที่แสดงความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมาย
ของรัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ) มายังผลลัพธ ผลผลิตหรือโครงการตามลําดับหรือไม อยางไร
ข – 2 แผนกลยุทธกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัด ระดับผลผลิตระยะยาวหรือไม อยางไร
ข – 3 แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดระยะยาวที่สงผลตอความสําเร็จของ
ผลลัพธ (เปาหมายการใหบริการ ของกระทรวง) ที่ทาทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น) หรือไม อยางไร
ข – 4 แผนกลยุทธของหนวยงานจําแนกเปาหมาย/ตัวชี้วัด ผลผลิต เปนรายป หรือไม อยางไร
ข – 5 แผนกลยุ ท ธ ข องหน ว ยงานได กํ า หนดวิ ธี ก ารประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลผลิตหรือไม อยางไร
ข – 6 แผนกลยุ ท ธ ข องหน ว ยงานกํ า หนดให มี แ ผนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ต าม
เป าหมายการให บ ริ การของหน ว ยงาน มี คุณภาพดานขอบเขตของเนื้อหาที่จําเปนเพื่อการปรับ ปรุงอยาง
สม่ําเสมอโดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ หรือไม อยางไร
ข – 7 หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการทบทวนกลยุทธเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนว ยงานตามที่กําหนดไว (การเปลี่ยนแปลงดา น
ยุ ทธศาสตร ชาติ ยุ ทธศาสตร กระทรวง และ/หรื อ ข อกฎหมายและระเบี ยบปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวข อง)
ของหนวยงานหรือไม อยางไร)
หมวด ค : เชื่อมโยงงบประมาณ
เพื่อใหหนวยงานทราบถึ งการจั ดทําแผนปฏิบัติการประจําปและความเชื่อมโยงระหวางผลผลิต
กิจกรรม และงบประมาณ/ทรัพยากร รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดทุก
กิจกรรมหลัก ประกอบดวย 5 ประเด็นคําถาม
ค – 1 หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป ซึ่งแสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุ
เปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป หรือไมอยางไร
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ค – 2 หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตองการซึ่งสนับสนุนให
บรรลุเปาหมายผลผลิตประจําป หรือไม อยางไร
ค – 3 หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก หรือไม
อยางไร
ค – 4 หนวยงานกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต หรือไม อยางไร
ค – 5 หนวยงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย
ผลผลิตประจําป หรือไม อยางไร
หมวด ง : การบริหารจัดการ
เพื่ อ ให ห น ว ยงานทราบถึ ง ระบบบริ ห ารจั ด การในด า นการวางแผน ระบบสารสนเทศ
และระบบขอมูลการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการจัดทํากระบวนการวัดผลการดําเนินงาน
และ/หรือ ปรับ ปรุง การดํ า เนิน งานให มีป ระสิทธิภาพมีความคุมคาในการตรวจสอบทางการเงิน และการ
ประเมินบุคคลที่สัมพันธกับการนําสงผลผลิต ประกอบดวย 7 ประเด็นคําถาม
ง – 1 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและระยะเวลา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของ
แตละผลผลิต หรือไม อยางไร
ง – 2 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของ
แตละผลผลิต ที่เชื่อถือได และตรงตามกําหนดเวลา หรือไม อยางไร
ง – 3 หน ว ยปฏิ บั ตินํา ส งผลผลิตของหน ว ยงานมีการนําขอมูล ดังกลาวมาใชในการบริห าร
จัดการและปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น หรือไม อยางไร
ง – 4 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ หรือไม อยางไร (โยงกับขอ ค-4)
ง – 5 หน ว ยปฏิ บั ติ นํ า ส ง ผลผลิ ต ของหน ว ยงานมี ก ระบวนการจั ด การที่ ช ว ยวั ด ผลการ
ดําเนินงานและ/หรือ ปรับปรุงการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพ และ ความคุมคาหรือไม อยางไร
ง – 6 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินที่แสดง
ถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินและเปนไปตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ หรือไม อยางไร
ง – 7 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการ
นําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร
หมวด จ: การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ
เพื่อใหหนวยงานทราบถึงความกาวหนาของผลผลิตและผลลัพธ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือสังคม การเทียบเคียงผลผลิตของสวนราชการและหนวยงานภาคเอกชนอื่น และ
ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระ ประกอบดวย 5 ประเด็นคําถาม
จ – 1 โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมายผลลัพธระยะ
ยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว (โยงกับขอ ข-2)
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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จ – 2 โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมายผลผลิตประจําป
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว (โยงกับขอ ข-4)
จ – 3 ผลการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
และ/หรือสังคม หรือไม อยางไร (โยงกับขอ ง-5)
จ – 4 หน วยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิต และเปาหมายผลผลิตกับ สว นราชการฯ และ
หนวยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน หรือไม อยางไร
จ – 5 ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระแสดงใหเห็นวาหนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ หรือไม อยางไร
(3) คําจํากัดความ
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เปนการศึกษาแผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ติดตาม เปนการประเมินหลังจากดําเนินงานตาม นโยบาย ยุทธศาสตร และแผน เสร็จสิ้นแลว
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งาน (PART : Performance
Assessment Rating Tool) หมายถึง ระบบและรูปแบบการวิเคราะหผลสําเร็จของการจัดการงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ
เจาหนาที่ฝายติดตามและประเมินผล กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล หมายถึง บุคลากร
ทุกตําแหนงที่สังกัดกลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
(4) หนาที่ความรับผิดชอบ
การดําเนินการกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ผูรับผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงแรงงาน

หนาที่รับผิดชอบ
มีหนาที่เปนผูบริหารระดับสูง มีอํานาจในการตัดสินใจ
และความเห็นชอบตอการรายงานผล
2. คณะทํางานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง การจัดรายงานผลการวิเคราะห
ของ สป.
ระดั บความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ย
งบประมาณ
3. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานการจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณ
4. ผูอํานวยการกลุมงานวิเคราะหและประเมินผล มีหนาที่ควบคุมการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับ
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ย
งบประมาณ
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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ผูรับผิดชอบ
5.นั ก วิ ช าการแรงงานชํ า นาญการพิ เ ศษและ
นักวิชาการชํานาญการ กลุมงานวิเคราะหและ
ประเมินผล
6. นั ก วิ ช าการแรงงานปฏิ บั ติ ก าร กลุ ม งาน
วิเคราะหและประเมินผล
7. เจาภาพผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

หนาที่รับผิดชอบ
มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานผล
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใชจายงบประมาณ
มีหนาที่ปฏิบัติงานจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับ
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ย
งบประมาณ
มีห น าที่ ป ฏิ บัติ ง านยกร างคํ า ตอบการวิ เ คราะหร ะดั บ
ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานจากการใช จ า ย
งบประมาณ ในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก
- กลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค (เจาภาพ
ผลผลิ ต ประชาชนวั ย แรงงานฯ และโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพฯ)
- กลุ ม แผนงานและงบประมาณ (เจ า ภาพผลผลิ ต
ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอฯ)
- สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ (เจาภาพผลผลิต
การสงเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงานไทยฯ)
- สํานักงานคณะกรรมการคาจาง (เจาภาพโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานฯ)
- กลุมพัฒนายุทธศาสตร (หมวด ข : การวางแผนกลยุทธ)
- กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ขอ ง-6)
- กลุมงานคลังและพัสดุ (ขอ ค-4 และ ง-4)
- กลุมงานบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน (ขอ ง-7)
- กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล (ขอ ค-3 ง-5 จ-1
จ-2 จ-3 และ จ-5)
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(5) ผังกระบวนงาน
คูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลําดับ

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

1.

2.
รวบรวมขอมูล ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลฯ

3.
ยกรางคําตอบ PART และบันทึกขอมูล
เขาระบบ พรอมเอกสารหลักฐาน
4.

NO

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

ม.ค.-ก.พ. - รับหนังสือจากสํานักงบประมาณ สั่งการให
สวนราชการรายงานผลการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) สงสํานักงบประมาณเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
- รวบรวมรายละเอียดและสรุปเรื่องเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและมอบหมาย
สํานัก/กลุมงานที่เกี่ยวของ
- ประสานแจงเจาภาพผลผลิต/กลุมงานที่
เกี่ยวของเพื่อยกรางคําตอบ
ก.พ.-มี.ค. เจาภาพผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของ รวบรวม
ขอมูลประมวลผล และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
เชน ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวง เพื่อใช
ประกอบในการยกรางรายงานการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จฯ (PART)

รับหนังสือจากสํานักงบประมาณ

ประชุมคณะทํางานฯ
พิจารณารางรายงานฯ

เรื่อง กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
กระบวนการยอย 1.3 การติดตามประเมินผลตามแผน
วันที่ประกาศใช
หนา

NO

YES
1

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

มี.ค.-เม.ย. เจาภาพผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของ ยกราง
คําตอบรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ
(PART) และบันทึกขอมูลลงในระบบ พรอม
เอกสารอางอิงประกอบ
พ.ค.

- ประสานงานกับกลุมแผนงานและงบประมาณ
เพื่อขอคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- จัดประชุมคณะทํางานจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณารางรายงาน
ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ (PART)
และปรับปรุงแกไขตามมติของคณะทํางานฯ
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ลําดับ

ผังกระบวนงาน

5.

มิ.ย.

1
รายงานฉบับสมบูรณ
NO

ระยะเวลา

สรุปวิธีการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของ
ขอมูลในระบบฯ ทําบันทึกเสนอปลัดกระทรวง
เพื่อใหความเห็นชอบพรอมลงนามถึงผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ

เสนอปลัดกระทรวง
ใหความเห็นชอบ
YES
สงสํานักงบประมาณ

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

(6) รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ประกอบดวย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ การติดตามประเมินผล เอกสารอางอิง แบบฟอรมที่ใช
ชื่อกระบวนงานยอย : การติดตามประเมินผลตามแผน
สํานัก/กลุมงาน : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.

รับหนังสือจากสํานัก
งบประมาณ
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
ม.ค.-ก.พ. ระดับความสําเร็จ
1. สํานักงบประมาณ แจงวา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการ
ในการติดตามและ
กําหนดปฏิทินงบประมาณของสํานัก
ประเมินผล
งบประมาณ และในกระบวนการ
ระดับ 1 รวบรวม
ทบทวนงบประมาณไดกําหนดให
และจัดระบบขอมูล
สวนราชการรายงานผลการวิเคราะห
ที่เกี่ยวของกับ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตัวชี้วัดตามแผน
จากการใชจายงบประมาณ (PART)
กลยุทธ
สงสํานักงบประมาณเพื่อใชเปนขอมูล
ระดับ 2 วิเคราะห
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
และประมวลผล
งบประมาณ
ขอมูลตามตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ
2. ประสานงานกับเจาหนาที่ของสํานัก
งบประมาณ เพื่อขอทราบผลคะแนน
ระดับ 3 ยกราง
ประเมิน PART ของปงบประมาณที่
รายงานการ
ผานมา และขอเสนอแนะ/แนวทางใน
วิเคราะหระดับ
การตอบขอคําถามเพื่อนํามาวาง
ความสําเร็จผลการ
แผนการดําเนินงาน
ใชจายงบประมาณ
(PART)

เอกสารอางอิง

แบบฟอรม
ที่ใช

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.

รวบรวมขอมูล
ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลฯ
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มาตรฐานคุณภาพงาน
ติดตาม
เอกสารอางอิง
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล
3. วางแผนการดําเนินงานและจัดทํา
ระดับ 4 ประชุม
แนวทางตามขอเสนอแนะ/แนวทางใน
คณะทํางานจัดทํา
การตอบขอถามรายหมดขอถาม เพื่อ
งบประมาณ
ใชเปนแนวทางในการยกรางคําตอบ
รายจายประจําป
ของสํานักงาน
4. ศึกษารายละเอียดผลผลิต กิจกรรม
ปลัดกระทรวง
ตามแผนในปงบประมาณที่จัดทําคําขอ
แรงงานเพื่อ
5. สรุปเรื่องเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
พิจารณารางฯ
เพื่อทราบและมอบหมายเจาภาพ
ผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของ
ระดับ 5 ปรับแกไข
เจาภาพ
- แผนกลยุทธ สป. 4 ป
1. เจาภาพผลผลิต/หนวยงานที่เกี่ยวของ ก.พ.-มี.ค. ตามมติที่ประชุม
ผลผลิต/
- แผนปฏิบัติการ สป.
เพื่อนําเสนอ
ศึกษาขอเสนอแนะของเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่
ปลัดกระทรวง
สํานักงบประมาณ เพื่อใชประกอบการ
เกี่ยวของ และ
แรงงาน
ยกรางคําตอบ PART
สนศ.วป.
ลงนามถึงสํานัก
2. เจาภาพผลผลิต/หนวยงานที่เกี่ยวของ
งบประมาณ
รวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใช
ประกอบในการยกรางคําตอบ PART
3. กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ/ผลผลิต/
กิจกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง
พรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และวิเคราะหผลการดําเนินงาน

แบบฟอรม
ที่ใช

- แบบฟอรม
คําถาม
PART

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
มี.ค.-เม.ย.
ยกรางคําตอบ PART 1. เจาภาพผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของ
และบันทึกขอมูล โดย
ยกรางคําตอบ PART พรอมจัดเตรียม
เจาภาพผลผลิตและ
เอกสารอางอิงประกอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 2. เจาภาพผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของ
บันทึกขอมูลรางคําตอบ PART ในระบบ
ของสํานักงบประมาณ
3. กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล
ตรวจสอบความสอดคลอง และความ
ครบถวนของรางคําตอบในแตละผลิต/
โครงการ และเอกสารอางอิงที่เจาภาพ
ผลผลิต/กลุมงานที่เกี่ยวของจัดสง
พ.ค.
จัดประชุมคณะทํางาน 1. ประสานงานกับกลุมแผนงานและ
จัดทํางบประมาณ
งบประมาณเพื่อขอคําสั่งแตงตั้ง
รายจายประจําป
คณะทํางานจัดทํางบประมาณของ
งบประมาณ ของ
สํานักงบประมาณของสํานักงาน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงแรงงาน 2. ขออนุมัติจัดประชุมคณะทํางานจัดทํา
งบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.

4.

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

เอกสารอางอิง

เจาภาพ
ผลผลิต/
หนวยงานที่
เกี่ยวของ และ
สนศ.วป.

ระบบการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการ
ใชจายงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ

สนศ.วป.

- คําสั่ง สป.
ที9่ 26/2555 ลว. 31
ตุลาคม 2555

แบบฟอรม
ที่ใช

- แบบฟอรม
คําถาม
PART
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.

เสนอปลัดกระทรวง
แรงงานใหความ
เห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
3. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
รางรายงานผลการวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานฯ
(PART)
4. ปรับปรุงแกไขรางคําตอบ PART ตาม
มติคณะทํางานจัดทํางบประมาณฯ
มิ.ย.
1. แกไขคําตอบ PART ในระบบฯ
2. Print Out รายงานฯ และตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูลใน
ระบบ
3. ทําบันทึกเสนอปลัดกระทรวง เพื่อให
ความเห็นชอบ พรอมพิจารณาลงนาม
ในหนังสือถึงสํานักงบประมาณ
4. จัดสงหนังสือถึงสํานักงบประมาณ
และรายงานการวิเคราะห พรอม
เอกสารหลักฐานอางอิง

ตัวชี้วัด

ติดตาม
ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

สนศ.วป.

เอกสารอางอิง

แบบฟอรม
ที่ใช
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ภาคผนวก 1

แบบฟอรมที่ 1 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการ..........................................................................
๑. วัตถุประสงค
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๒. วิธีดําเนินการ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๓. กลุมเปาหมาย
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๔. ระยะเวลา .................................................................
กระบวนงาน/กิจกรรม

๑

เดือน.......
๒ ๓

๔

๑

เดือน.......
๒ ๓

๔

๑

เดือน.......
๒ ๓

๕. งบประมาณ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

๔

แบบฟอรมที่ 1 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๗. หนวยงานรับผิดชอบ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ.....................................................ผูเห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. .....................................

ปก

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คํานํา

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สารบัญ

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทสรุปผูบริหาร

ใหยอเนื้อหาทั้งเลม มีรายละเอียด 2 – 3 หนา

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทนํา

เนื้อหา ประกอบดวย
เหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผน
 วัตถุประสงค
 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนฯ
 ระยะเวลาของแผน
 กรอบแนวทางการดําเนินการ / ปฏิทินการจัดทําแผน


แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทที่ 2
บริบทดานแรงงานที่เกี่ยวของกับภารกิจดานแรงงานในระดับจังหวัด....
เนื้อหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559
(เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน)
 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน
 แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงแรงงาน
 แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
 แผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2556-2559
 แผนยุทธศาสตร/กลยุทธของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 นโยบายจังหวัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน
 แผนพัฒนาจังหวัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวของดานแรงงาน
 บทบาท ภารกิจ โครงสรางของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด


แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทที่ 3
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง และจุดออน)
และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
(โอกาส และภัยคุกคามหรือขอจํากัด) (SWOT Analysis)

เนื้ อ หา การวิ เ คราะห ป จ จั ย สภาพแวดล อ มภายใน (จุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ น) และ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาส และภัยคุกคามหรือขอจํากัด) (SWOT Analysis)
ประกอบดวย
 หลักการวิเคราะห SWOT ตามแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฯ
 แหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะห
 สถานการณทั้งดานเศรษฐกิจ แรงงาน สังคมและสถานการณของสภาพพื้นที่
ในจังหวัด ที่สงผลกระทบตอภาคแรงงาน
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานกระทรวงแรงงานในจังหวัด
 ขอมูลปฐมภูมิตางๆ ที่ไดจากการสํารวจ (ถามี)
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานกระทรวงแรงงานในจังหวัด

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทที่ 4
แผนยุทธศาสตรดานแรงงานจังหวัด... พ.ศ. 2556 – 2559
วิสัยทัศน :

พันธกิจ :

ประเด็นยุทธศาสตร :

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

(ชื่อประเด็นยุทธศาสตรที่ 1)
เปาประสงค

(ระบุเปาประสงค)

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
.………………… (ระบุ) ......................
เชิงปริมาณ
.………………… (ระบุ) ......................
กลยุทธ :
1.
2.
3.

โครงการ / กิจกรรม :

เจาภาพหลัก : (ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ)

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557
ป 2558

ป 2559

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
(ชื่อประเด็นยุทธศาสตรที่ 2)
เปาประสงค

(ระบุเปาประสงค)

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
.………………… (ระบุ) ......................
เชิงปริมาณ
.………………… (ระบุ) ......................
กลยุทธ :
1.
2.
3.

โครงการ / กิจกรรม :

เจาภาพหลัก : (ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ)

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557
ป 2558

ป 2559

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
(ชื่อประเด็นยุทธศาสตรที่ 3)
เปาประสงค

(ระบุเปาประสงค)

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
.………………… (ระบุ) ......................
เชิงปริมาณ
.………………… (ระบุ) ......................
กลยุทธ :
1.
2.
3.

โครงการ / กิจกรรม :

เจาภาพหลัก : (ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ)

ป 2556

คาเปาหมาย
ป 2557
ป 2558

ป 2559

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แบบฟอรม : แผนที่ยุทธศาสตร...
วิสัยทัศน “............................................................................................................................................”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ……………………………..

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ……………………………..

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ………………..

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

…………………………….….
…………………………………
…………………….………….

…………………………….….
…………………………………
…………………….………….

…………………………….….
…………………………………
…………………….………….

…………………………….….
…………………………………
…………………….………….

………………………………….………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

…………………………….….
…………………………………
…………………….………….

…………………………….….
…………………………………
…………………….………….

………………………………….………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

คุณภาพการใหบริการ

…………………………………………………………………………………..…………….….
……………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………..….
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

…………………………………………………………………………………..…………….….
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……….….
………………………………………………………….…………………

………………………………….………………………..
…………………………………………………………..

พัฒนาองคกร

…………………………………………………………………………………..…………….….

…………………………………………………………………………………..…………….….

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทที่ 5
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล

เนื้อหาการนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย
 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
 การติดตามและประเมิน

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนกลยุทธ... (พ.ศ. ..................)

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนกลยุทธ................(พ.ศ..................)
เปาหมาย

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พศ... พศ... พศ... พศ... พศ...

งบประมาณ (ลานบาท)

พศ...

พศ...

พศ...

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดของผลคะแนน SWOT (ถามี)

แบบฟอรมที่ 2 : การจัดทําแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก 2

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่ 1 ยุทธศาสตรการเรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงาน 1.1 รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง แรงงานมีทักษะฝมือ ไดรับความคุมครองตามมาตรฐานและมีความรูความเขาใจในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ขอมูลความตองการและการขาดแคลนแรงงาน คาจาง รายได และสถานการณแรงงานไดนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการใหความคุมครองที่เหมาะสมแกแรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน รอยละ 80 ของหนวยงานที่เกี่ยวของที่นําขอเสนอเกี่ยวกับความตองการและการขาดแคลนแรงงาน คาจาง รายไดและสถานการณแรงงานไปใชประโยชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธหนวยงาน การพัฒนากลไกดานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพขอมูลดานแรงงานเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนขอเสนอเกี่ยวกับความตองการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงาน คาจาง รายได และแรงงานกลุมเฉพาะ
(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ)
เชิงปริมาณ : จํานวนรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
เชิงคุณภาพ : จํานวนขอเสนอเกี่ยวกับความตองการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงาน คาจาง รายได และแรงงานกลุมเฉพาะ
(แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ)
ที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหาร
เชิงเวลา : รอยละของรายงานสถานการณแรงงานที่จัดสงใหภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
กิจกรรมหลัก 1 : สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัยขอมูลความตองการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงาน คาจาง รายได
ตัวชี้วัด : ขอมูลความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
คาจาง รายได

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ
0 บาท

0 เรื่อง

0 เลม/ป
0 เรือ่ ง

0 รอยละ
0 บาท
เรื่อง

1)
2)
กิจกรรมหลัก 2 : จัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัด

0 บาท

ภาวะแรงงาน
ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
1)
2)

380 เลม/ป

ต.ค.56
-

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56
-

ธ.ค.56
-

ม.ค.57
-

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57
-

มี.ค.57
-

เม.ย.57
-

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57
-

มิ.ย.57
-

ก.ค.57
-

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57
-

ก.ย.57
-

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ
กิจกรรมหลัก 3 : ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุมครองแรงงาน

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ
0 บาท

กลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ)
ตัวชี้วัด : จํานวนการศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบคุมครองแรงงาน
กลุมเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผูสูงอายุ)
1)
2)

3 เรื่อง

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่ 1 ยุทธศาสตรการเรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงาน 1.6 แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายการใหบริการกระทรวง ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง รอยละ 40 ของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีอาชีพและ/หรือรายไดเพิ่มขึ้น
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จํานวนประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการดานแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน (38,000 คน)
กลยุทธหนวยงาน การพัฒนาการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
หนวย เปาหมาย/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ
งาน งบประมาณ
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัด
0
ชายแดนภาคใต
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนบัณฑิตแรงงาน
0
เชิงคุณภาพ : รอยละของบัณฑิตแรงงานที่ผานการประเมินผล
0
การปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด
กิจกรรมหลัก 1 : จางบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการดานแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ตัวชี้วัด : จํานวนบัณฑิตแรงงาน
4.1 กิจกรรมรอง บริหารจัดการเครือขายบัณฑิตแรงงาน
4.1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที/่ ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน
1) การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที/่ ชุมชน
สรจ.
0
โดย บัณฑิตแรงงาน
0
0
2) กิจกรรมฝกภาษากาวทัน AEC
0
0
0
3) กิจกรรมการเพิ่มทักษะฝมือแรงงานดานการประกอบอาหารฮาลาล
0
0
0
4.1.2 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
1) การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
สภ.
0
หลักสูตร "การเสริมความเขมแข็งการทํางานแบบเครือขายในจังหวัด
0

ลําดับ
ที่

หนวย
นับ
บาท

คน
รอยละ
บาท
คน

คน
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
บาท

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

ชายแดนภาคใต"
2) การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
หลักสูตร "การพัฒนาขอมูลดานแรงงานเพื่อการยกระดับรายได
ประชาชนระดับตําบล"
3) การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน
หลักสูตร "การพัฒนาทักษะบัณฑิตแรงงานเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน"
4.1.3 บริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
1) การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน
- ประชุมชี้แจง/ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวทางการดําเนินงาน
- ประชุมมอบหมายงาน/ติดตามผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงาน
- การติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการฯ
- นิเทศงานบัณฑิตแรงงานในพื้นที่
- ติดตามและประเมินผล
2) การจัดตั้งและบริหารศูนยแรงงานประจําอําเภอ

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ
สภ./สรจ.

0 ครั้ง
0 บาท

สภ./สรจ.

0 ครั้ง
0 บาท

สภ./สรจ.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สภ./สรจ.

- ประสานการจัดตั้งศูนยแรงงานประจําอําเภอ (37 อําเภอ)
- กิจกรรมสํานึกรักบานเกิดรวมใจกันพัฒนาชุมชน
3) การจัดทําระบบฐานขอมูลดานแรงงานในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอ สภ./สรจ.
ในจังหวัดสงขลา

ครั้ง
บาท
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
แหง
ครั้ง
บาท
ครั้ง
ครั้ง
ระบบ
บาท

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่ 4 ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง 1. รอยละ 95 ของแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามกฎหมายและสัญญาจาง
2. จํานวนแรงงานนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม 1,759,000 คน (รับผิดชอบรวมกับ สปส.)
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ประชาชนวัยแรงงานไดงานทํา ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือและ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน รอยละ 31 ของผูไดรับการบรรจุงาน จบการพัฒนาทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายเทียบกับจํานวนกลุมเปาหมายที่จัดสง
กลยุทธหนวยงาน การสรางและพัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายดานแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันในพื้นที่
ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ
0 บาท

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการดานแรงงาน
เชิงคุณภาพ : รอยละของประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
เพื่อสงตอตามเกณฑที่กําหนด
กิจกรรมหลัก 1 : ประสานการใหบริการดานแรงงาน
ตัวชี้วัด : จํานวนประชาขนวัยแรงงานที่ขอรับบริการดานแรงงาน
1.1 กิจกรรมรอง การบริหารจัดการเครือขายดานแรงงาน
1.1.1 ประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่
1) การประสานการใหบริการดานแรงงานในพื้นที่
สภ./สรจ.
โดยอาสาสมัครแรงงาน
2) การประสานการใหบริการดานแรงงานโดยศูนยบริการรวม
ศบช.
กระทรวงแรงงาน

คน
รอยละ
0 บาท
0 คน

0 คน
0 บาท
0 คน

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานรวมใจ
ประสานพัฒนาบานเกิด
4) โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลดานแรงงานในระดับตําบล
5) การประสานการใหบริการประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
โดย อาสาสมัครแรงงาน
- คาตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
6) คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
7) คาใชจายในการจางเหมาพนักงานขับรถสวนภูมิภาค 33 จังหวัด
34 อัตรา
1.1.2 บริหารจัดการเครือขายดานแรงงาน
1) การบริหารจัดการเครือขายดานแรงงาน
- ประสาน ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
- นิเทศและติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
- บริหารจัดการงานดานอาสาสมัครแรงงาน
1.2 กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพเครือขายดานแรงงาน
1.2.1 พัฒนาศักยภาพเครือขายดานแรงงาน
1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน
เชิงบูรณาการ
1.3 กิจกรรมรอง ติดตามสถานการณการเคลื่อนไหวดานแรงงาน
1.3.1 บริหารจัดการดานการขาว
1) การบริหารจัดการดานการขาว
1.3.2 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
และคณะอนุกรรมการขาวศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ
ต.ค.56
สรจ.
0 กิจกรรม
0 บาท
สรจ.
0 คน
0 บาท
สรจ.
คน
0 บาท
คพ./สรจ.

0 บาท

คพ./สรจ.

0 บาท

สภ./สรจ.

0 ครั้ง
0 บาท
0 ครั้ง
0 ครั้ง
0 ครัง้

สภ.

0 ครั้ง
0 คน
0 บาท

สภ./สรจ.

0 ครั้ง
0 บาท

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
งาน งบประมาณ
สภ.
0
0

1) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการกระทรวง
แรงงานและคณะอนุกรรมการขาวศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
1.3.3 กํากับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงาน
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
1) การกํากับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
สภ./สรจ.
กระทรวงแรงงาน ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
2) โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่วิทยุสื่อสารดานการขาว
ศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน

หนวย
นับ

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

ครั้ง
บาท

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 ครั้ง
0 คน
0 บาท

1.4 กิจกรรมรอง สื่อสารประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการดานแรงงาน
1.4.1 จัดทําและขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ
1) การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธองคกร

ผป.

0 ครั้ง
0 บาท

1.4.2 ใหบริการขอมูลขาวสารผานเคานเตอรประชาสัมพันธ
1) การใหบริการขอมูลขาวสารผานเคานเตอรประชาสัมพันธ

ผป.

0 ครั้ง
0 บาท

1.4.3 สรางสรรค ผลิต และเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
1) การสื่อสารองคกรผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ
ผป.
0 ครั้ง
นิทรรศการ/กิจกรรมพิเศษ SMS และอื่น ๆ
0 บาท
งาน/โครงการที่ไมนําสงเปาหมายผลผลิต กิจกรรม
1.1 กิจกรรมรอง ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม (ใชกิจกรรมรองและกิจกรรม (Activity) ของกิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการเตือนภัย)
1.1.5 ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานสถานการณแรงงาน
1) การเพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูลแรงงานจังหวัด
สรจ.
คน
0 ครั้ง
0 บาท
- จัดจางเจาหนาที่ประจําสํานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อทําหนาที่
คน
ติดตาม รวบรวม และบันทึกขอมูล
- จัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รายเดือน/รายป
0 ครั้ง

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการ
สูประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน
ตัวชี้วัด : รอยละของประชาชนวัยแรงงานที่ไดรับการคัดกรอง
สงตอตามเกณฑที่กําหนด
2.1 กิจกรรมรอง ประสานราชการในสวนภูมิภาค
2.1.1 ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ
และรายงานผลการดําเนินงานปญหา ขอเสนอแนะของสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
1) การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
งบประมาณและรายงานผลการดําเนินงานปญหา ขอเสนอแนะ
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
สูประชาชน
3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

หนวย เปาหมาย/
งาน งบประมาณ
0
0

สภ.

สภ.

สรจ.

2.1.2 จัดทําแผนงานเชิงบูรณาการ ติดตาม วิเคราะห และประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนของสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนของ วป./สรจ.
สํานักงานแรงงานจังหวัด
2.1.4 บริหารจัดการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
1) การบริหารจัดการศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

- ประสานจังหวัดเพื่อติดตามการดําเนินงาน
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ
ดานแรงงาน ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
2.2 กิจกรรมรอง บูรณาการการใหบริการประชาชนในพื้นที/่ ชุมชน

ศบช./สรจ.

หนวย
นับ
บาท
บาท
คน

0 ครั้ง
จังหวัด
0 บาท
0 ครั้ง
0 คน
0 บาท
0 ครั้ง
จังหวัด
0 บาท

0 ครั้ง
0 ฉบับ
0 บาท
0
0
0
0
0
0
0

ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

2.2.1 พัฒนาระบบการบูรณาการ สงเสริมความรวมมือและติดตามผล
การจัดบริการดานแรงงานในพื้นที/่ ชุมชน สรจ. คัดกรอง/สงตอ
1) การพัฒนาระบบการบูรณาการ สงเสริมความรวมมือและติดตามผล สภ./สรจ.
0 คน
การจัดบริการดานแรงงานในพื้นที/่ ชุมชน
0 บาท
2.2.2 ใหบริการประชาชนดานแรงงาน โดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
1) การใหบริการประชาชนดานแรงงาน โดยศูนยบริการรวม
สรจ.
0 คน
กระทรวงแรงงาน
0 บาท
สวนภูมิภาค 38 จังหวัด : ตาก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา ปราจีนบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ ลพบุรี ขอนแกน หนองคาย สุพรรณบุรี นครพนม สระแกว สกลนคร กระบี่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ แมฮองสอน ลําพูน อุบลราชธานี นครสวรรค ภูเก็ต ลําปาง นครราชสีมา
ปทุมธานี พิษณุโลก นครปฐม ระยอง บุรีรัมย ชลบุรี ยะลา จันทบุรี สุโขทัย ปตตานี ชัยภูมิ อุดรธานี สมุทรสาคร
งาน/โครงการที่ไมนําสงเปาหมายผลผลิต กิจกรรม
1.1 กิจกรรมรอง ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม (ใชกิจกรรมรองและกิจกรรม (Activity) ของกิจกรรมหลัก ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการเตือนภัย)
1.1.5 ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานสถานการณแรงงาน
1) การเพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูลแรงงานจังหวัด
สรจ.
คน
0 ครั้ง
0 บาท
- จัดจางเจาหนาที่ประจําสํานักงานแรงงานจังหวัด
คน
เพื่อทําหนาที่ติดตาม รวบรวม และบันทึกขอมูล
- จัดทํารายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รายเดือน/รายป
0 ครั้ง
2.2 กิจกรรมรอง จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (ใชกิจกรรมรองและกิจกรรม (Activity) ของกิจกรรมหลัก พัฒนายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน)
2.2.3 ดําเนินงานตามนโยบายพิเศษ
1) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
พย.
0 บาท
(TO Be Number One)
2) โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
พย.
0 บาท

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

กิจกรรมหลัก 3 : จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนดานอาชีพ
ตัวชี้วัด : จํานวนประชาขนวัยแรงงานที่ไดรับบริการดานแรงงาน
3.1 กิจกรรมรอง จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
3.1.1 บริหารจัดการการดําเนินงานจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
1) การบริหารจัดการการดําเนินงานจางงานเรงดวนและ
พัฒนาทักษะฝมือ
3.1.2 ดําเนินงานจางงานเรงดวน
1) การดําเนินงานจางงานเรงดวน
3.1.3 ดําเนินงานพัฒนาทักษะฝมือ
1) การดําเนินงานพัฒนาทักษะฝมือ

หนวย เปาหมาย/ หนวย
งาน งบประมาณ นับ
0 บาท
0 คน

พย.

0 ครั้ง
0 บาท

สรจ.

0 คน
0 บาท

สรจ.

0 คน
0 บาท

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.57
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่ 4 ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง 1. รอยละ 95 ของแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามกฎหมายและสัญญาจาง
2. จํานวนแรงงานนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม 1,759,000 คน (รับผิดชอบรวมกับ สปส.)
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ สามารถนําไปใชในการดําเนินงานดานการจัดการแรงงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน รอยละ 85 ของยุทธศาสตร แผน และขอเสนอสามารถนําไปใชในการดําเนินงานดานการจัดการแรงงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กลยุทธหนวยงาน 1. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชิงรุก 2. การกําหนด ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน 3. การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมคุณภาพบุคลากรและองคกร 4. การพัฒนากลไกดานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

ผลผลิต : ยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และระบบการบริหาร
จัดการแรงงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ
ผลผลิต 30 เรื่อง ไดแก
เชิงคุณภาพ : รอยละของยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ ที่ผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหาร
กิจกรรมหลัก 1 : ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและการเตือนภัย
ตัวชี้วัด : จํานวนการศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ
1.1 กิจกรรมรอง ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
1.1.3 ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบเตือนภัยดานแรงงาน
1) การศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบเตือนภัยดานแรงงาน

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 บาท

0 เรื่อง
รอยละ
0

บาท

0 เรื่อง

ศร.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

1.1.5 ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานสถานการณแรงงาน
1) การจัดทํารายงานสถานการณแรงงานรายไตรมาส/รายป
(สวนกลาง)

ศร.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

1.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานและแบบจําลองเศรษฐกิจการแรงงาน
1) การปรับปรุงขอมูล /พัฒนาตัวชี้วัดและจัดทํารายงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

ศร.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 บาท
0 เรื่อง

กิจกรรมหลัก 2 : จัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน
ตัวชี้วัด : จํานวนยุทธศาสตร แผน และขอเสนอดานแรงงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57
มี.ค.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

2.1 กิจกรรมรอง พัฒนายุทธศาสตร แผน
2.1.1 วางแผนและจัดทําแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง และ
ระดับสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1) การวางแผนและจัดทําแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง
และระดับสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ

ผง.

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
กระทรวงแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
กระทรวงแรงงาน
- ทบทวนเปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน ผลผลิต
กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ และจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง/หนวยงาน
และผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
- โครงการทบทวน/ปรับปรุงเปาหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- จัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
- จัดทําคาใชจายผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
- จัดทําขอมูลรายละเอียดในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 1 - 3 สภาผูแทนราษฏร และวุฒิสภา
- จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ (แผน สงป.301) ในสวนของงบประมาณเพื่อการทํางานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- จัดทําสรุปงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
กระทรวงแรงงาน และยกรางแผนปฏิบัติการ
2.1.2. จัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรแรงงานเฉพาะดาน
(แรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ แรงงานคนพิการ )
1) การจัดทําขอเสนอการขยาย/พัฒนาเครือขายแรงงานนอกระบบ
ศภ.
รวมกับภาคีที่เกี่ยวของ
- ประชุมหารือรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เครือขาย
แรงงานนอกระบบและภาคีที่เกี่ยวของ

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0

ครั้ง

0

ครั้ง

0
0
0

ครั้ง
คน
ครั้ง

0
0
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0

ครั้ง

0

ครั้ง

0

ครั้ง

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
- ประชุมหารือรวมกับหนวยงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครองและ
0 ครัง้
พัฒนาแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559
- ประชุมหารือรวมกับหนวยงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครองและ
0 ครั้ง
โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

พัฒนาแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 - 2559 เครือขายแรงงานนอกระบบ

และภาคีที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด
2.1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
1) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ สป.รง. / แผนยุทธศาสตร

กระทรวงแรงงาน
- ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานระดับจังหวัด
2.1.4 การถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
1) โครงการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ สป.รง.
- จัดพิมพแผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2.1.6 อํานวยการและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการดานแรงงานของ
จังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวของกับแผนของจังหวัด /พื้นที่
1) การอํานวยการและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวของกับ
แผนของจังหวัด /พื้นที่
- จัดทําคูมือแผนปฎิบัติการสํานักงานแรงงานจังหวัด
- ประสานเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติราชการดานแรงงานจังหวัด
76 จังหวัด
- รวบรวม วิเคราะห และรายงานสรุปแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติ
ราชการดานแรงงานจังหวัดเสนอผูบริหาร
2.2 กิจกรรมรอง จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.2.1 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการคาจางในการจัดทํา
อัตราคาจางแรงงานภาคเอกชน
1) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการคาจางในการจัดทํา
อัตราคาจางแรงงานภาคเอกชน

พย./
สรจ.

พย.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 แผน
0 บาท
0 ครัง้

สรจ.

0

พย.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 แผน
0 บาท
0 ครัง้
0 แผน

ผง.

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
0

คจ.

แผน

ครั้ง

0 เรื่อง
0 ครัง้

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 บาท
- จัดประชุมเพื่อพิจารณาอัตราคาจาง
0 ครัง้
- สงเสริมใหมีการจัดทําโครงสรางคาจางเงินเดือนภาคเอกชน
0 ครัง้
- จัดทําเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับอัตราคาจาง
0 ครัง้
- สํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไป
0 ครัง้
แรกเขาทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบของอัตราคาจาง
ขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานคร
- ดําเนินการคัดเลือกผูแทนฝายรัฐบาล เลือกตั้งผูแทนนายจาง และ
0 ครั้ง
ผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการคาจาง ชุดที่ 19
2.2.2 ดําเนินงานและประสานภารกิจเชิงนโยบายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
1) การศึกษา วิเคราะหขอมูลสถานการณแรงงาน และรางกรอบ
พย.
0 เรื่อง
นโยบายกระทรวงใหสอดคลองนโยบายรัฐบาล
0 ครั้ง
0 คน
0 บาท
0 ครั้ง
- จัดทําขอเสนอตอบขอเรียกรองดานแรงงาน
0 ครั้ง
- จัดทําขอมูลประกอบการประชุม/คําสัมภาษณ/คําบรรยาย
0 ครั้ง
- ประสานและดําเนินภารกิจเชิงนโยบาย
0 ครั้ง
- โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติราชการ
0 คน
0 ครั้ง
2) การประสานการจัดทํานโยบาย มาตรการ ขอเสนอ แผน เชิงนโยบาย ผง.
ดานแรงงานและที่เกี่ยวของกับแรงงาน เชน งานเอดส เปนตน
0 บาท
- ประสานการจัดทํานโยบาย มาตรการ ขอเสนอ แผน เชิงนโยบาย
0 ครั้ง
ดานแรงงาน
- ประสานการจัดทํานโยบาย มาตรการ ขอเสนอ แผน เชิงนโยบาย
0 ครั้ง
ที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2.2.4 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
แรงงานแหงชาติในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายดานแรงงาน
1) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
สสร.
0 เรื่อง
แรงงานแหงชาติ ในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายดานแรงงาน
0 ครั้ง
0 บาท
- ประชุมสรรหากรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ
0 ครั้ง
ชุดที่ 16
- ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ
0 ครั้ง
- ประชุมคณะอนุกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ
0 ครั้ง
- โครงการสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการ
0 ครั้ง

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

- จัดทําเอกสารทางวิชาการดานแรงงาน
2.2.5 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําจังหวัด
1) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
คาจางขั้นต่ําจังหวัด

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 คน
0 ครั้ง

คจ./สรจ.

- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
- จัดประชุมระดมสมอง Focus group กลุมนายจางและกลุมลูกจาง
ติดตามผลกระทบการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา วันละ 300 บาท
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
คาจางขั้นต่ําจังหวัด
- สํารวจคาใชจายที่จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงานทั่วไป
ทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม
2.3 กิจกรรมรอง อํานวยการและประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และรัฐสภา
2.3.1 ประสานและกลั่นกรองงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
1) การประสานและกลั่นกรองงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ปคร.

- ประสานและกลั่นกรองงาน เกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมถึง
การติดตามและเรงรัดการจัดทําขอมูลเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- ประสานและกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการชี้แจงรางกฎหมาย ญัตติ
กระทูถามและเรื่องอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐสภา รวมถึง
การติดตามและเรงรัดการจัดทําขอมูลเสนอตอรัฐสภาตามที่ไดรับ
มอบหมาย
- โครงการอบรมสัมมนาการจัดทําและจัดสงขอมูลผานระบบเครือขาย
สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี (CABINET Network
CABNET)
2.3.2 ประสาน กลั่นกรองงานและนําเสนอตอรัฐมนตรีและคณะ
1) การประสาน กลั่นกรองงานและนําเสนอตอรัฐมนตรีและคณะ

งาน/โครงการที่ไมนําสงเปาหมายผลผลิต กิจกรรม

สร.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
0

ครั้ง

0

ครั้ง

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้

0

ครั้ง

0
0

ครั้ง
คน

0 เรื่อง
0 เรื่อง/ครั้ง
0 บาท

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

2.1 กิจกรรมรอง พัฒนายุทธศาสตร แผน
2.1.5 ศึกษา วิเคราะหขอมูล ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงแรงงานและ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคม
อาเซียน พ.ศ.2558 กระทรวงแรงงาน

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ

พย.

- ประชุมคณะจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับ
ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 กระทรวงแรงงาน
- จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตรดานแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับ
ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 กระทรวงแรงงาน
2.3 กิจกรรมรอง อํานวยการและประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และรัฐสภา
2.3.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการประชุมของรัฐสภา
วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
1) การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการประชุมของรัฐสภา
ปคร.
วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
2.3.4 อํานวยการดานประสานการเมืองในการประชุมตาง ๆ
1) การอํานวยการดานประสานการเมืองในการประชุมตาง ๆ
สร.
- ประชุมวุฒิสภา การประชุมสภาผูแทนราษฎร และการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
การชี้แจงรางพระราชบัญญัติ กระทูถามสด กระทูถามทั่วไปและญัตติ
ขอหารือของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การแถลง
นโยบายและผลงานของรัฐบาล การพิจารณางบประมาณ และการ
อภิปรายไมไววางใจ
- งานนัดหมาย
- งานประชุม
- งานประชุมคณะรัฐมนตรี
- งานประชาสัมพันธ
2) โครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร "กาวไปดวยกันกับแรงงานไทย"

สร.

3) โครงการการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักงานรัฐมนตรี

สร.

4) โครงการการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทํางานของ

สร.

0 ครั้ง
0 แผน
0 บาท
0 ครั้ง
0

แผน

0
0

ครั้ง
บาท

0 เรื่อง/ครั้ง
0 บาท
0 เรื่อง/ครัง้

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ
เจาหนาที่สํานักงานรัฐมนตรี

2.3.5 รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนตอรัฐมนตรี
1) การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กิจกรรมหลัก 3 : จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดนโยบายดานแรงงาน
ระหวางประเทศ
ตัวชี้วัด : จํานวนขอเสนอเพื่อกําหนดนโยบายดานแรงงาน
ระหวางประเทศ
3.1 กิจกรรมรอง สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงาน
3.1.1 สงเสริมการดําเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO
1) การสงเสริมการดําเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 คน
0 บาท
สร.

0 เรื่อง
0 บาท
0 บาท
0 บาท
0 เรือ่ ง

วท./
เจนีวา

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้

- จัดทํารายงานและคําชี้แจงการอนุวัติอนุสัญญาที่ประเทศไทย
ใหสัตยาบัน เชน ฉบับที่ 14, 29, 105, 138, 182
- จัดทํารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญา ขอแนะ ปฏิญญาฯ
ที่รัฐบาลไทยยังไมไดใหสัตยาบัน
- จัดทํารายงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานและการติดตามผลประจําป
- ตอบขอถามและเผยแพรขอมูลดานแรงงานกับองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ
- ดําเนินโครงการความรวมมือกับองคการแรงงานระหวางประเทศ
- ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน
- ประสานการดําเนินงานที่เกี่ยวของในกรอบขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ
- จัดทํารายงาน/ถอยแถลงของประเทศไทยตอที่ประชุม
- จายคาบํารุงรายปใหองคการแรงงานระหวางประเทศ
- ประชุมและเจรจานานาชาติภายใตกรอบขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ เชน การประชุมประจําปขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ การประชุมคณะประศาสนการ และประชุมอื่นๆ ภายใตกรอบ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ
3.1.2 สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงานในกรอบทวิภาคี
1) การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงาน
วท.
ในกรอบทวิภาคี

0

ครั้ง

0

ครั้ง

0

ครั้ง

0
0

ครั้ง
ครั้ง

0

ครั้ง

0
0
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0 เรื่อง
0 ครัง้

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 บาท
0 ครัง้

- ดําเนินงานดานพิธีการ การตอนรับ การจัดรายการศึกษาดูงาน
การรับรองชาวตางประเทศหรือผูแทนองคกรตางประเทศ ที่มาเยี่ยม
กระทรวงแรงงาน/เขาเยี่ยมคารวะผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงแรงงาน
- ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ในกรอบทวิภาคีและอื่นๆ
- รายงานผลการดําเนินงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบทวิภาคี
- ประสานงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบทวิภาคีและอื่น ๆ
- ประชุมและเจรจานานาชาติภายใตกรอบทวิภาคี เชน การประชุม
โครงการความรวมมือระหวางหนวยขาราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร
(CSEP) การประชุมคณะทํางานรวมไทย - มาเลเซีย การประชุม
เจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) การประชุมหารือ
ความรวมมือไทย - กาตาร และการประชุมตาง ๆ ในกรอบทวิภาคี
3.1.3 สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงานในกรอบพหุภาคี
1) การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงาน
วท.
ในกรอบพหุภาคี
- ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานในกรอบพหุภาคี
- รายงานผลการดําเนินงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบพหุภาคี
- ประสานงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบพหุภาคี
- ประชุมและเจรจานานาชาติ ภายใตกรอบพหุภาคี เชน การประชุม
Asia Europe Meeting (ASEM) การประชุมในกรอบ APEC และ
APEC HRD Working Group การประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศ
ผูสงออกแรงงานในภูมิภาคเอเชีย และการประชุมตางๆ ในกรอบพหุภาคี
3.1.4 ดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงาน
ในกรอบอาเซียน
1) การดําเนินงานสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงาน วท.
ในกรอบอาเซียน
- ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานในกรอบอาเซียน
- รายงานผลการดําเนินงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบอาเซียน
- ประสานงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบอาเซียน
- ประชุมและเจรจานานาชาติภายใตกรอบอาเซียน เชน การประชุม

0

ครั้ง

0
0
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เรื่อง
0 ครั้ง
0 บาท
0 ครั้ง
0
0
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เรื่อง
0 ครั้ง
0 บาท
0 ครั้ง
0
0
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
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โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ

รัฐมนตรีและระดับเจาหนาที่อาวุโสแรงงานอาเซียน การประชุมคณะ
กรรมการอาเซียนและการประชุมในกรอบอาเซียน การประชุมคณะ
กรรมการอาเซียนดานสตรี ครั้งที่ 10 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือขายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน
กิจกรรมหลัก 4 : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด : จํานวนขอเสนอจากการติดตามและประเมินผล
4.1 กิจกรรมรอง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
4.1.1 ติดตาม เรงรัด วิเคราะหผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงาน
ตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
1) การติดตาม เรงรัด วิเคราะหผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงาน
วป.
ตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน

0 บาท
0 เรื่อง

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
0 ครัง้
0 ครัง้

- รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินกระทรวงแรงงาน
- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายเนนหนักของรัฐมนตรี
- รายงานผลอื่น ๆ
4.1.2 ประเมินผล
1) การประเมินผล

วป.

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและ
ประเมินผลเชิงคุณภาพ
- วิเคราะห และจัดทํารายงานระดับความคุมคาในภารกิจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- วิเคราะห และจัดทํารายงานระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ (PART)
4.2 กิจกรรมรอง สนับสนุนการตรวจราชการ
4.2.1 ตรวจราชการ
1) การตรวจราชการในประเทศ

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 คน
0 ครัง้
(ผลผลิต )
0 บาท
0 ครั้ง
0 ครั้ง
0 คน
0 ครั้ง
(ผลผลิต)
0 ครั้ง
(ผลผลิต)

ตร.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้

- ประชุมคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ
- ประชุมผูตรวจราชการกระทรวง/กรม เพื่อชี้แจงแนวทาง
การตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
- ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ผต.รง. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1 (Project Review) และรอบที่ 2
(Progress Review)
- ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ผต.รง. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation)
- ประชุมผูตรวจราชการกระทรวง/กรม เพื่อสุรปผล
การตรวจราชการและกําหนดแนวทางการตรวจราชการในปตอไป
- เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจราชการ

2) การตรวจราชการสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ

- จัดทําแผนและรายละเอีดยคาใชจายในการตรวจราชการสํานักงาน
แรงงานไทยในตางประเทศ
- เดินทางไปตรวจราชการสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ
4.3 กิจกรรมรอง ใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน และติดตามผล
การดําเนินงาน
4.3.1 ใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน และติดตามผล
การดําเนินงาน
1) การใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน และติดตาม
ผลการดําเนินงาน
4.4 กิจกรรมรอง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4.4.1 ตรวจสอบภายในหนวยงานในสังกัด
1) การตรวจสอบภายในหนวยงานในสังกัด

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 ครัง้

ตร.

ครั้ง

0

ครั้ง

0

ครั้ง

0 ครั้ง
0 คน
0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0

ครั้ง

ศบช.

0 เรื่อง
0 เรือ่ ง
0 บาท

ตสก.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
0 ครัง้

ตสก.

0
0

- ตรวจสอบภายในสํานักงานแรงงานจังหวัด
- ตรวจสอบภายในสวนกลาง
- โครงการฝกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน (CGIA)

4.4.2 ปฏิบัติงานเลขานุการของ ค.ต.ป.
1) การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ คตป .
ประจํากระทรวงแรงงาน
งาน/โครงการที่ไมนําสงเปาหมายผลผลิต กิจกรรม
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หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ

4.1 กิจกรรมรอง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
4.1.3 อํานวยการและประสานการประเมินผลแผนงาน /โครงการของ สรจ.
1) การอํานวยการและประสานการประเมินผลแผนงาน /โครงการ
วป./สรจ.
ของ สรจ.
- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรูแกเจาหนาที่สํานักงานแรงงานจังหวัด
- แจงแนวทางการดําเนินงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
และใหคําแนะนํา
4.2 กิจกรรมรอง สนับสนุนการตรวจราชการ
4.2.2 ติดตามผลการตรวจราชการ
1) การติดตามผลการตรวจราชการ
ตร.
- ติดตามการรายงานผลตามขอเสนอแนะของ ผต.รง. จากหนวยรับตรวจ

- สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ ผต.รง.
4.2.3 พัฒนาระบบการตรวจราชการ
1) การพัฒนาระบบการตรวจราชการ
ตร.
- ปรับปรุงขอมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
4.3 กิจกรรมรอง ใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน และติดตามผล
การดําเนินงาน
4.3.2 บริการขอมูลขาวสาร/ตอบขอรองทุกขทางโทรศัพทสายดวน 1506
1) การบริการขอมูลขาวสาร/ตอบขอรองทุกขทางโทรศัพทสายดวน 1506 ศบช.
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กิจกรรมหลัก 5 : อํานวยการบริหารจัดการดานแรงงาน
(นับเปาหมายกิจกรรมแตไมนําสงเปาหมายผลผลิต )
ตัวชี้วัด : จํานวนการบริหารจัดการดานแรงงาน
5.1 กิจกรรมรอง พัฒนากฎหมาย
5.1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย
1) การปรับปรุงกฎหมาย

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 บาท
0 บาท
0 เรือ่ ง

กม.

0
0
0
0

ครั้ง
บาท
ครั้ง
ครั้ง

กม.

0
0

ครั้ง
บาท

กม.

0
0

ครั้ง
บาท

กม.

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
และจัดทํารายงานการประชุม
5.2 กิจกรรมรอง บังคับใชกฎหมาย
5.2.1 พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
1) การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

กม.

0 เรื่อง
0 บาท

5.2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับคดี
1) การดําเนินการเกี่ยวกับคดี

กม.

0
0

ครั้ง
บาท

5.2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
1) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

กม.

0
0

ครั้ง
บาท

5.2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจาหนาที่
1) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจาหนาที่

วน.

0 เรื่อง

- ยกรางกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ฯลฯ
- พิจารณาตรวจสอบรางกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ฯลฯ
5.1.2 พิจารณาใหความเห็นชอบทางกฎหมาย
1) การพิจารณาใหความเห็นชอบทางกฎหมาย
- พิจารณาตรวจสอบ และใหความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายอื่น ๆ
5.1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
1) นิติกรรมและสัญญา
- พิจารณาตรวจสอบรางนิติกรรมและสัญญา บันทึกขอตกลง
และใหความเห็น
5.1.4 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย
ของกระทรวงแรงงาน
1) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย
ของกระทรวงแรงงาน
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ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 เรือ่ ง
0 บาท

5.2.5 พิจารณาเรื่องรองทุกขตามที่กฎหมายกําหนด
1) การพิจารณาเรื่องรองทุกข เรื่องอุทธรณ ของขาราชการ
ลูกจาง และพนักงานราชการตามที่กฎหมายกําหนด
5.3 กิจกรรมรอง สื่อสารประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการดานแรงงาน
5.3.1 ผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ ขาว ภาพขาว
1) การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ ขาว ภาพขาว

วน.

0 เรื่อง
0 บาท

ผป.

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

5.3.2 วิเคราะหและประมวลขาว
1) การวิเคราะหและประมวลขาว

ผป.

0
0

ครั้ง
บาท

ผป.

0
0

ครั้ง
บาท

ผป.

0
0

ครั้ง
บาท

5.3.3 สื่อมวลชนสัมพันธ
1) สื่อมวลชนสัมพันธ
- จัดสงกําหนดการผูบริหารเพื่อเชิญสื่อมวลชนติดตามทําขาว ,
จัดแถลงขาว/ใหสัมภาษณ , จัดนําสื่อมวลชนสัมพันธติดตามทําขาว
ในสวนภูมิภาค
5.3.4 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ
1) การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ
- จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ
5.4 กิจกรรมรอง บริหารจัดการอํานวยการ
5.4.1 จัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ
1) การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ
5.4.2 สนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผูบริหารระดับสูง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1) การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผูบริหารระดับสูง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5.4.3 ดําเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเขารวม
งานพระราชพิธี รัฐพิธี และการจัดกิจกรรมอื่นๆ
1) การดําเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสาน
การเขารวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และการจัดกิจกรรมอื่นๆ

ชส.

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

ชส.

0
0

ครั้ง
บาท

ชส.

0
0

ครั้ง
บาท

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ

5.5 กิจกรรมรอง ดานงานสารบรรณ
5.5.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
1) การดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ชส.

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

5.6 กิจกรรมรอง ดานการเงินและบัญชี
5.6.1 วิเคราะหและบริหารเงินงบประมาณ
1) การวิเคราะหและบริหารเงินงบประมาณ

คพ.

1 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
0 ครัง้
0 ครั้ง
0 บาท

- เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
- บริหารงบประมาณและรายงานการใชจายงบประมาณ
- เบิกจายงบประมาณจากคลัง
2) การติดตามความเคลื่อนไหวดานแรงงาน

คพ.

5.6.2 บริหารการเงินและเงินเดือน
1) การบริหารการเงินและเงินเดือน

คพ.

- การรับ-จายเงิน (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)
- ลูกหนี้เงินยืม
- การตรวจสอบสิทธิและใบสําคัญคาเชาบาน
- การเบิกและโอนเงินให สนร. 13 แหง
- การเบิกจายเงินเดือน และคาตอบแทน
5.6.3 ตรวจสอบใบสําคัญ
1) การตรวจสอบใบสําคัญ

0
0
0
0
0
0
0

ครั้ง
บาท
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

คพ.

0
0

ครั้ง
บาท

คพ./สนร.
/สรจ.

0
0
0
0

ครั้ง
บาท
ครั้ง
ครั้ง

คพ.

0
0
0

ครั้ง
บาท
ครั้ง

5.6.4 วิเคราะหและบริหารงานบัญชี
1) การวิเคราะหและบริหารงานบัญชี
- บัญชีภายในประเทศ (สวนกลาง - สวนภูมิภาค)
- บัญชีตางประเทศ
5.6.5 ตนทุนตอหนวยผลผลิต
1) การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
- ตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอย
ในระบบ GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
- จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
0 ครัง้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
และเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน
- เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางป
0 ครั้ง
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วามีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ
และสรุปผลการเวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน
- จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พรอมทั้งกําหนด
0 ครั้ง
เปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในผีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหชัดเจน
โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

(สามารถวัดผลได) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จากหัวหนาสวนราชการ
- ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวพรอมจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
5.7 กิจกรรมรอง ดานการพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง)
5.7.1 จัดซื้อจัดจาง
1) การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง พรอมเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ โดย
คพ.
วิธิตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณี
พิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

0

ครั้ง

0
0
0
0

เรื่อง
ครั้ง
บาท
บาท
บาท

5.8 กิจกรรมรอง ดานยานพาหนะ
5.8.1 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่
1) งานยานพาหนะและอาคารสถานที่

คพ.

เรื่อง
0 ครั้ง
0 บาท

5.9 กิจกรรมรอง ดานบริหารบุคลากร
5.9.1 สรรหาและบรรจุแตงตั้ง
1) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

สบ.

เรื่อง

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

- ดําเนินงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- ประเมินผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง
5.9.4 จัดทํา เรื่อง ขอมูลและทะเบียนประวัติ
1) การจัดทําขอมูลและทะเบียนประวัติ
5.9.2 วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน
1) การดําเนินงานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน

- งาน อ.ก.พ.กระทรวง และ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูง
ของกระทรวงแรงงาน
2) การวิเคราะหแผนอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5.9.3 ดําเนินงานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
1) การดําเนินงานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

- งานคาตอบแทน
- งานสวัสดิการ
5.10 กิจกรรมรอง ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.10.1 ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเพื่อกําหนดนโยบาย
ดานทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน
1) การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร
และฝกอบรม
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน ,
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สป.รง. , ประชุมคณะกรรมการ
คุมครองจริยธรรม
- จัดทําเอกสาร สื่อการพัฒนาบุคลากร
- สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด ที่มีตอการพัฒนา
บุคลากรของ สป.รง.
- พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
สบ.

0
0

ครั้ง
บาท

วอ.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้
0 ครัง้

วอ.

0
0

บส.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้

พบ.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้

ครั้ง
บาท

0
0

ครั้ง
ครั้ง

0

ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

5.10.3 ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1) หลักสูตรขาราชการใหมกระทรวงแรงงาน

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
พบ.

2) หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุนที่ 14

พบ.

3) หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุนที่ 3

พบ.

4) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและ
คุณธรรม (นบส.) รุนที่ 77-78

พบ.

5) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 60-61

พบ.

6) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
(Intensive Language Course : ILC)

พบ.

7) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม
(Oral Communication Course : OCC)

พบ.

8) โครงการสงเสริมความเขมแข็งดานคุณธรรมและจริยธรรม
เจาหนาที่ สป.รง.

พบ.

5.10.5 พัฒนาการบริหารจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการความรู
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําป พ .ศ.2555

พบ.

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดเก็บองคความรู
อยางมีประสิทธิภาพ

พบ.

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ

พบ.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท
ครั้ง
คน
บาท

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

4) การจัดงานวัน KM Day เรียนรูประสบการณจากผูบริหาร

5) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู
ในองคกร
6) การประกวดแขงขันการจัดการความรูในองคกรของ สป .รง.

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
พบ.
0 ครัง้
0 คน
0 บาท
พบ.
0 ครัง้
0 คน
0 บาท
พบ.
0 ครัง้
0 คน
0 บาท

5.11 กิจกรรมรอง ดานพัฒนาระบบบริหารราชการ
5.11.1 จัดทําโครงสรางสวนราชการกระทรวงแรงงานและ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1) การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางสวนราชการและสํานักงานปลัด กพบ.
กระทรวงแรงงาน
- ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2554 - 2556)
5.11.2 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
และนวัตกรรมอื่น ๆ
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (FL) PMQA
- ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ พัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศและวัฒนธรรมองคกร ประจําปงบประมาณ 2555
(Survet online)
5.11.3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
1) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

- จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับกระทรวง กลุมภารกิจ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน)

กพบ.

กพบ.

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้
0 ครัง้

0
0
0

ครั้ง
บาท
ครั้ง

0

ครั้ง

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท
0 ครัง้

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก /กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ

งาน/โครงการที่ไมนําสงเปาหมายผลผลิต กิจกรรม
5.13 กิจกรรมรอง ใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน และติดตามผล
การดําเนินงาน
5.13.1 ใหบริการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน และติดตามผลการดําเนินงาน
1) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรับเรื่องราวรองทุกข
กระทรวงแรงงาน
5.13.2 บริการขอมูลขาวสาร/ตอบขอรองทุกขทางโทรศัพทสายดวน 1506
1) โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพการใหบริการทางโทรศัพท
สายดวน 1506

กิจกรรมหลัก 6 : เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด : เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรี
ภายใตประชาคมอาเซียน
* ชื่อกิจกรรมรอง/Activity ยังไมไดมีการกําหนดไว เนื่องจากเปนงาน/โครงการใหม
1) โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตื่นตัวใหภาคแรงงาน
ผป.
และภาคสวนที่เกี่ยวของในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน
ในป 2558

0
0
0

ครั้ง
คน
บาท

0
0
0

ครั้ง
คน
บาท

0

บาท

0 เรื่อง

0 เรื่อง
0 ครัง้
0 บาท

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.56
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
มี.ค.57
ก.พ.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่ 4 ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
แผนงาน 4.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกระทรวง 1. รอยละ 95 ของแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามกฎหมายและสัญญาจาง
2. จํานวนแรงงานนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม 1,759,000 คน (รับผิดชอบรวมกับ สปส.)
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน แรงงานไทยในตางประเทศไดรับการสงเสริมและปฏิบัติอยางถูกตอง เปนธรรม ตามกฎหมายและสัญญาจาง
ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 1. รอยละ 97 ของแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง เปนธรรมตามกฎหมายและสัญญาจาง 2. รอยละ 25 ของแรงงานไทยที่มีทักษะฝมือไดรับการสงเสริมไปทํางานในตางประเทศ
กลยุทธหนวยงาน สงเสริมและคุมครองแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ
ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 บาท

ผลผลิต : การสงเสริมขยายตลาดและคุมครองแรงงานไทย
ในตางประเทศ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับ
การคุมครองสิทธิประโยชน
เชิงปริมาณ : จํานวนขอตกลง ขอแนะที่ไดเจรจารวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
เชิงคุณภาพ : รอยละของเรื่องรองทุกขที่ไดรับคําแนะนําปรึกษา
และชวยเหลือตามขั้นตอน
เชิงคุณภาพ : รอยละของขอตกลง ขอแนะ ที่ผูบริหาร
ใหความเห็นชอบใหหนวยงานในสังกัดนําไปปฏับัติ
กิจกรรมหลัก 1 : คุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
ตัวชี้วัด : จํานวนแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับ
การคุมครองสิทธิประโยชนไมต่ํากวา
1.1 กิจกรรมรอง คุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ
1.1.1 ตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาล
และสถานกักกัน
1) การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาล
สนร.
และสถานกักกัน
- ประชุมเจรจาภาครัฐ/เอกชน เพื่อคุมครองสภาพการจางงาน

0

คน

0

คน

0 รอยละ
0 รอยละ
0 บาท
0 คน

0 ครั้ง
0 บาท
0 ครั้ง

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

- พบปะ เยี่ยมเยียนแรงงานไทยเพื่อชวยเหลือ คุมครอง
เจรจาไกลเกลี่ย สภาพการจางงาน
1.1.2 ติดตาม ชวยเหลือ และเรียกรองสิทธิประโยชน
1) การติดตาม ชวยเหลือ และเรียกรองสิทธิประโยชน

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 ครั้ง

สนร.

- รับเรื่องรองทุกขจากแรงงานไทย
- ติดตาม ชวยเหลือ และเรียกรองสิทธิประโยชน จนไดขอยุติโดย สนร.
- สงเรื่องตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
- จางทนายความเพื่อคุมครองสิทธิประโยชนแรงงานไทยในตางประเทศ
1.2 กิจกรรมรอง สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
ในตางประเทศ
1.2.1 ประชาสัมพันธแกแรงงานไทยในตางประเทศและสถานประกอบกิจการ
1) การประชาสัมพันธแกแรงงานไทยในตางประเทศและ
สนร.
สถานประกอบกิจการ
- เผยแพรเอกสารคูมือ
- เผยแพรเอกสารแผนพับ/ใบปลิว
1.3 กิจกรรมรอง สนับสนุน ชวยอํานวยการและประสานการปฏิบัติงาน
ของ สนร.
1.3.1 ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ
และรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา ขอเสนอแนะของ สนร.
1) การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ
และรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา ขอเสนอแนะของ สนร.
- รับเรื่องราวรองทุกขที่เขา ปร. ทั้งหมด

ปร.

ปร./สรจ./

0 คน
0 บาท
0 คน
0 คน
0 คน
0 คน

0 เลม
0 ฉบับ
0 บาท
0 เลม
0 ฉบับ

0 คน
0 ครั้ง
0 บาท
0 คน

หนวยงานอื่น

- ประสานงานกับ สนร.
2) โครงการอบรมหัวหนาสวนราชการในตางประเทศ

ปร.

0 ครั้ง
0 ครั้ง
0 คน
0 บาท

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/
กิจกรรม(Activity)/งานโครงการ

กิจกรรมหลัก 2 : ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
ตัวชี้วัด : จํานวนขอตกลง ขอแนะที่ไดเจรจารวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2.1 กิจกรรมรอง ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
2.1.1 รวบรวมสถิติขอมูล สรุป วิเคราะห สถานการณดานแรงงาน หรือ
กรณีฉุกเฉินเรงดวน ของสถานการณแรงงานในตางประเทศ
1) การรวบรวมสถิติขอมูล สรุป วิเคราะห สถานการณดานแรงงาน
หรือกรณีฉุกเฉินเรงดวน ของสถานการณแรงงานในตางประเทศ
- จัดทํารายงานสถานการณแรงงานในตางประเทศ
- รวบรวมสถานการณแรงงานในตางประเทศเสนอผูบริหาร
2.1.2 พบนายจาง เจรจาขยายและรักษาตลาดแรงงาน
1) การพบปะนายจาง เจรจาขยายและรักษาตลาดแรงงาน

- ประชุมเจรจาภาครัฐ/เอกชน เพื่อขยายตลาดแรงงาน
- รับรองเอกสารจางงาน
2.1.3 จัดคณะผูบริหารเดินทางไปเจรจาขยายตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
1) การเผยแพรและขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ

- จัดคณะผูบริหารเดินทางไปเจรจาขยายตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ
- ประชุมเจรจาภาครัฐ/เอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงาน

หนวย เปาหมาย/
หนวยนับ
งาน งบประมาณ
0 บาท
0 เรื่อง

ปร./สนร.

0 ครั้ง
0 บาท
0 ครั้ง
0 ครั้ง

สนร.

0 คน
0 ครั้ง
0 บาท
0 ครั้ง
0 คน

ปร.

0 ครั้ง
0 คน
0 บาท
0 ครั้ง
0

คน

ต.ค.56

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.57

ก.ย.57

หมายเหตุ

ภาคผนวก 3

แบบรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนวยงาน ...................................................................................
กระทรวง ....................................................................................
ผลผลิต .......................................................................................
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ……………………ลานบาท

กิจกรรมหลัก

(1) .....................................................................
(2) .....................................................................
(3) .....................................................................
(4) .....................................................................
(5) .....................................................................

ชุด ก จุดมุงหมายและรูปแบบ
คําถาม ก-1 ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวง ที่หนวยงานของทานตองรับผิดชอบ
ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : ยุทธศาสตรกระทรวงที่หนวยงานตองรับผิดชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน และ พรบ./พรฎ. ที่เกี่ยวของ อยางไร และผังโครงสรางความเชื่อมโยงอธิบายไดชัดเจนอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

สาระสําคัญของเปาหมายยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวง และหนวยงานตองรับผิดชอบเชื่อมโยงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย (ใหระบุขอความจากรัฐธรรมนูญ หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คําแถลงนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และ พรบ./พรฎ. ที่มอบหมายอํานาจหนาที่ใหหนวยงาน หรือ
กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

 1. รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2550..... มาตราที.่ ........
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
หัวขอเรื่อง.................................
3. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ……..
4. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ... กลยุทธท…ี่ .
5. พรบ./พรฎ. ที่มอบหมายอํานาจหนาที่ใหหนวยงาน ชื่อ
..............................................................................
6. กฎกระทรวงแบงสวนราชการ (มาตราที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของหนวยงาน)
7. อื่นๆ (ระบุ)…………………พรอมเอกสารประกอบ

แผนภูมิแสดงโครงสรางงบประมาณตามเปาหมายยุทธศาสตร (ตามวิธีเขียนแผนภูมิในคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําคําขอ
8. แผนภูมิแสดงโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร
งบประมาณรายจายประจําป) ตามที่แนบ
ชาติ
หมายเหตุ: กรณีหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และรัฐวิสาหกิจ ใหใชยุทธศาสตรของหนวยงานแทนยุทธศาสตรของ
กระทรวง
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คําถาม ก-2 เปาหมายการใหบริการของหนวยงานที่ทา นกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความสอดคลองและเหมาะสมตอการนําสง เปาหมายระดับกระทรวง
และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : เปาหมายการใหบริการของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความสอดคลองและเหมาะสมตอการตอบสนองเปาหมายระดับชาติอยางไร และมี
สัดสวนเทาใด

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

ผลผลิตนี้สอดคลองกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ผลลัพธของหนวยงาน) ที่ระบุเปาหมายวา.......................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ภายใตเปาหมายการใหบริการกระทรวง (ผลลัพธของกระทรวง) ที่ระบุเปาหมายวา..................................................................................
................................................................................................................................………………………………………………………
ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ที่ระบุเปาหมายวา ........................................................................................................................
………........................................................................................................................................................................................................
ดังนั้น เปาหมายการใหบริการของหนวยงานนี้จึงมีสัดสวนหรือรอยละ... .... ของเปาหมายระดับกระทรวง และสัดสวนหรือรอยละ... ....
ของยุทธศาสตรชาติ นอกเหนือไปจากหนวยงานอื่นๆ ไดแก (ระบุชื่อหนวยงานที่มีเปาหมายการใหบริการในลักษณะที่คลายคลึงกัน)
........................... .....
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

 1. คําของบประมาณที่แสดง เปาหมายใหบริการ
หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2558…
 2 อื่นๆ (ระบุ) …………………………พรอมเอกสาร
ประกอบ
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คําถาม ก-3 หนวยงานของทานกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายในการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานกําหนดความตองการ ปญหา หรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย (Target Group) และ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หรือไม และโดย
วิธีการใด (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในมาตรา 9) ซึ่งจะวิเคราะหใหครอบคลุมปญหาของสังคมที่หนวยงานมีหนาที่
รับผิดชอบ ปญหาเรงดวน เรื่องที่กลุมบุคคลที่มีสวนไดเสียใหความสนใจ รวมทั้งปจจัยอื่นๆทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายและมีกระบวนการจัดเก็บขอมูล
จากกลุมเปาหมายและสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานไดกําหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะหปญหาของ
สังคมที่หนวยงานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ปญหาเรงดวนของสถานการณที่หนวยงานตองเขาไป
ดําเนินการ ความตองการของผูร ับบริการ ขอเรียกรองของกลุมบุคคลที่มีสวนไดเสีย และเรื่องที่กลุมบุคคลที่มสี วนได
เสีย (Stakeholders) ใหความสนใจ ไดแก
ความตองการเกี่ยวกับ ..................…………………………………………………………………………..
ปญหาเกี่ยวกับ ....……….............…………………………………………………………………………..
ความสนใจเกี่ยวกับ .......…...........…………………………………………………………………………..

 1. เอกสารการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานที่แสดงวาหนวยงาน
กําหนดความตองการ ปญหา หรือเรื่องที่สนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) ที่นํามาใชในการจัดทําคําของบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2558… (หรือ ใชเอกสารการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานที่แสดง
วาหนวยงานกําหนดความตองการ ปญหา หรือเรื่องที่สนใจของผูมีสว นไดสวนเสีย
(Stakeholders) ในแผนกลยุทธของหนวยงานได (ถามี))
 2. เอกสารที่แสดงวาหนวยงานไดปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในมาตรา 9 ในการกําหนด
โดยใช กระบวนการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุตยิ ภูมิทเี่ ชื่อถือได ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมนําไปสูการ ความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย ที่นํามาใชในการจัดทําคํา
กําหนดกลยุทธของหนวยงานซึ่งไดผานรับฟงความคิดเห็นของผูมสี ว นไดเสีย (Stakeholders)
ของบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หรือไดมีการดําเนินการใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2555 แตตองปรากฏในแผนกลยุทธของหนวยงาน)
นอกจากนี้ (เฉพาะกรณีทเี่ ปนหนวยงานใหบริการ) หนวยงานไดสํารวจความตองการของผูรบั บริการ ตามเอกสารแนบ  3. เอกสารสํารวจความตองการของผูรับบริการ ที่นํามาใชในการจัดทําคําขอ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558…
 4. เอกสารอื่นๆ กรณีที่ไมสามารถใหคําตอบดวยเอกสารตามขอ 1 ขอ 2 และ/
หรือ ขอ 3 ได ใหแสดงเหตุผลประกอบ
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คําถาม ก-4 ผลผลิตที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมาย
ระดับกระทรวง/เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : ผลผลิตที่กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความเชื่อมโยงกับความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายและเปาหมายของ
เปาประสงคระดับชาติอยางไร คําของบประมาณอธิบายไดชัดเจนอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

ผลผลิตที่กําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความเชื่อมโยงกับความตองการ และ/หรือ ปญหาหรือเรื่องที่
สนใจของกลุมเปาหมาย รวมทั้งเปาหมายระดับชาติ กลาวคือ
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

 1. เอกสารประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558…
 2. อื่นๆ (ระบุ) ………………………… พรอมเอกสารประกอบ
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คําถาม ก-5 การกําหนดผลผลิตของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพิจารณาความซ้ําซอนของผลผลิตของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม
กรณีที่หนวยงานมีความซ้ําซอนกับผลผลิตของหนวยงานอื่น สามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกตางกัน ไดหรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : ผลผลิตของหนวยงานซ้ําซอนกับผลผลิตของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม ถาซ้ําซอน หนวยงานสามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกตางกัน
ได หนวยงานภาครัฐบางหนวยงานมีลักษณะผลผลิตอยางเดียวกัน ตองจําแนก ความแตกตางหรือ ลักษณะงานที่แตกตางกันได หรือ อธิบายความจําเปนที่ตองซ้ําซอนได อาทิ

ประเภทของผลผลิตอยางเดียวกันแตตางชนิดกัน ชนิดของผลผลิตอยางเดียวกันแตเขตพื้นที่บริการตางกัน ชนิดของผลผลิตอยางเดียวกันแตเขตพื้นที่บริการเดียวกัน แตความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพแตกตางกัน การบริการบางประเภทมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหบริการในลักษณะเดียวกัน แตตองอธิบาย ถึงความจําเปนในการจัดทําผลผลิตนั้นๆ
หมายเหตุ คําตอบ “ไมเกี่ยวของ/ ยกเวน” ใหเฉพาะหนวยงานที่มีกฎหมายรองรับเปน พระราชบัญญัติ และ/หรือ กฤษฎีกา ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่เฉพาะของหนวยงานใหเปน
ผูรับผิดชอบผลผลิตที่กําหนดเพียงหนวยงานเดียว

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

ผลผลิตมีลักษณะคลายคลึงกับผลผลิตของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น

..................................………………......................................................................……………...............................
..............................................................................................................................................................
ซึ่งมีลักษณะซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นแตสามารถจําแนกความแตกตางหรือลักษณะของงานที่แตกตางกันได
- กลุมเปาหมาย
......................................................................................................................................
- เขตพื้นที่บริการ
......................................................................................................................................
- วิธีการใหบริการ
......................................................................................................................................
- ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกตางกัน
....................................................................................................................................
- ผลผลิตที่ภาคเอกชนดําเนินการไดแตยังมีความจําเปนที่ภาครัฐตองจัดทํา
...................................................................................................................................
- อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................

 1. เอกสารบรรยายลักษณะผลผลิต
 2. เอกสารแสดงความสัมพันธของผลผลิตนี้กับผลผลิตอื่น ๆ
ภายใตยุทธศาสตรประเทศหรือนโยบายในเรื่องเดียวกันที่ดําเนินงาน
โดยหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถจําแนกความแตกตางหรือลักษณะงาน
ที่แตกตางกันได
 3. เอกสารแสดงความสัมพันธของผลผลิตนี้กับปญหาเรื่อง
เดียวกันที่ภาคเอกชนทําอยู ซึ่งสามารถจําแนกความแตกตาง หรือ
ลักษณะของงานที่แตกตางกันได
 4.อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..พรอมเอกสาร
ประกอบ
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คําถาม ก-6 หนวยงานได คํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ ดานกฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการและปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิต
ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานไดคํานึงถึงปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคและขอจํากัดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อนําสงผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ปจจัยที่
สําคัญมีลักษณะใด และนํามาพิจารณาดําเนินการอยางไร รวมทั้ง การที่หนวยงานไดใหความสําคัญตออุปสรรค ปญหาและขอจํากัดที่มีการตอการนําสงผลผลิต ที่อาจเปน
สาเหตุของขอบกพรองตอประสิทธิภาพของหนวยงาน หรือไดเตรียมการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแลว

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

- หนวยงานไดคํานึงถึงปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคและขอจํากัดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อนําสงผลผลิต
กลาวคือ ............………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
- หนวยงานไดเตรียมการบริหารความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้น จากปญหาอุปสรรคขอจํากัดที่มีตอการนําสงผลผลิต
กลาวคือ..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................
..........................………………………….............................................................................................................

 1. แผนการแกไขกฎหมาย หรือระเบียบที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
2. แผนการขอปรับโครงสรางสวนราชการหรือแผนการปรับโครงสรางภายในของ
หนวยงาน
3. คูมือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของหนวยงานหรือผลผลิตเพื่อปองกันความเสี่ยง
จากปจจัยภายนอก
 4. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..พรอมเอกสารประกอบ
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ชุด ข การวางแผนกลยุทธ

คําถาม ข-1 หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธที่แสดงความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของรัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ ) มายังผลลัพธ ผลผลิต
ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 ตามลําดับหรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานมีกระบวนการวางแผนกลยุทธแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดความเชื่อมโยงภารกิจจากเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ มายัง
ผลลัพธ ผลผลิต/โครงการ(เทียบเทาผลผลิต) ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 ตามลําดับโดยวิธีการอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ/ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานไดจดั ทําแผนกลยุทธเพือ่ ใชในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ................. ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ................... โดย
มีขั้นตอนดังนี้
(1) แผนกลยุทธมผี ลการวิเคราะหสภาพแวดลอมหรือผลการวิเคราะหสถานการณ กลาวคือ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(2) . ในแผนกลยุทธมีองคประกอบดังนี้
แสดงความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากแนวนโยบายของรัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ )
ลงมายังเปาหมายการใหบริการ ระดับกระทรวง เปาหมายการระดับหนวยงาน ผลลัพธ ผลผลิต ตามลําดับได
มีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธและผลผลิต ในระยะยาว ที่สื่อใหเห็นถึงผลสําเร็จของผลลัพธ
(เปาหมายการใหบริการของกระทรวง) ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจําแนกเปาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตเปนรายป
กําหนดวิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไว เชน การประชุม
บันทึกความเขาใจรวมกัน เปนตน
กําหนดแผนการประเมินผลตามเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงงานอยาง
ตอเนื่อง โดยการประเมินตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก พรอมกําหนดหลักเกณฑการสรรหาผู
ประเมินผลไว
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(3) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมหรือผลการวิเคราะหสถานการณนําไปสูการกําหนดทิศทางขององคกร ประกอบดวย
- วิสัยทัศนของหนวยงานที่ระบุวา.........................................................................................................................

 1. แผนกลยุทธของหนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสูแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558… พรอมรายละเอียดการวิเคราะห
สภาพแวดลอมที่มผี ูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholders) เขาไปมีสวน
รวม
 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของหนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสู
แผนปฏิบัติการปงบประมาณพ.ศ..2558… พรอมรายละเอียดการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทีม่ ีผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholders) เขาไป
มีสวนรวม
 3. ผังแสดงวากลยุทธระดับหนวยงานมีความเชื่อมโยง (Cascading)
ลงมายังผลผลิตระดับหนวยงาน และกิจกรรมหลักของหนวยงาน
 4. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..พรอมเอกสาร
ประกอบ
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- พันธกิจของหนวยงานที่ระบุวา............................................................................................................................
- เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ระบุวา..............................................................................................................
(4) การกําหนดทิศทางของหนวยงานขางตน ทําใหแผนกลยุทธของหนวยงานมียุทธศาสตรของหนวยงานที่เชื่อมโยงขึ้น
ไปยังยุทธศาสตรของกระทรวงและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ และเชื่อมโยงลงมายังผลลัพธและผลผลิตอันเกิด
จากการจัดทํากิจกรรมของหนวยงาน ในแตละระดับที่ชัดเจน กลาวคือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
แผนกลยุทธของหนวยงานนี้ ผานการรับฟงความคิดเห็นของผูมสี วนไดเสีย (Stakeholders) ซึ่งประกอบดวยกลุมบุคคล
ตางๆ ตามเอกสารประกอบ
หมายเหตุ กรณีที่หนวยงานไมมีแผนกลยุทธของหนวยงาน ใหพิจารณาวาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของหนวยงาน
สามารถใชทดแทนแผนกลยุทธโดยมีประเด็นครบถวนขางตน ไดหรือไม
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คําถาม ข-2 แผนกลยุทธของหนวยงาน กําหนดเปาหมาย / ตัวชี้วัดระยะยาวที่สงผลตอความสําเร็จของผลลัพธ (เปาหมายการใหบริการของกระทรวง) ที่ทาทาย (มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น)หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : แผนกลยุทธมีเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ) ระยะยาวที่ทาทาย ทีส่ งผลตอความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการของกระทรวง หรือไม กําหนดไวอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ/ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

แผนกลยุทธมเี ปาหมายการใหบริการหนวยงานระยะยาวที่ทาทาย ที่สงผลตอความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการของกระทรวงเมื่อสิ้นสุดแผน ของผลผลิตนี้
ประกอบดวย
๐ กลุมเปาหมายผูรับประโยชน ระบุ …………............................................................................................…...
๐ เชิงปริมาณ ระบุ ………….......................................................................................................................……
๐ เชิงคุณภาพ ระบุ ………….......................................................................................................................…...
๐ กําหนดเวลาวัดผล ระบุ ………….............................................................................................................…...
๐ สถานที่ดําเนินงาน ระบุ …………................................................................................................................…
คําชี้แจง
ตัวชี้วัดผลลัพธ ตองระบุ “กลุมเปาหมายที่ไดรับผลประโยชน” “ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพตามมาตรฐานของผลประโยชน” “เวลาที่วัดผล” “สถานที่ที่วัดผล”
ตามตัวอยาง ดังนี้ กรณีที่ใหความสําคัญกับ “ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพตามมาตรฐานของผลประโยชน” ขอความควรเขียนวา “ปริมาณผลประโยชนตอ
กลุมเปาหมายที่เพิม่ ขึ้นจาก ...... ในป ..... เปน ..... ในป .... หรือคิดเปนรอยละ..... ตามมาตรฐานที่กําหนด ในพื้นที่ดําเนินการ” หรือ “กลุมเปาหมายทีไ่ ดรับ
ผลประโยชนเพิ่มขึ้นจาก ...... ในป ..... เปน ..... ในป .... หรือคิดเปนรอยละ..... ตามมาตรฐานที่กําหนด ในพื้นที่ดําเนินการ”
ความทาทาย หมายถึง ในเชิงปริมาณ คือ ปริมาณในปปจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณทีเ่ พิ่มขึ้นในปถัดไป
ในเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพในปปจจุบัน เปรียบเทียบกับ คุณภาพที่เพิ่มขึ้นในปถัดไป ในเงื่อนไขที่ใชตนทุนเทาเดิม
ในเชิงคาใชจาย/ตนทุน คือ คาใชจาย/ตนทุนในปปจจุบัน เปรียบเทียบกับ คาใชจาย/ตนทุนที่ลดลงของปถัดไป
ในเชิงเวลา คือ การลดรอบระยะเวลาในการบริการกลุมเปาหมายในปถัดไป
กรณีที่ไมสามารถกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธระยะยาวที่ทาทายได ใหระบุเหตุผล ……………………………………………………………………..

 1. แผนกลยุทธของหนวยงานที่ใช
สําหรับแปลงสูแผนปฏิบตั ิการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558…
 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ
หนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสูแผนปฏิบัติ
การปงบประมาณ พ.ศ. 2558…
 3. อื่นๆ (ระบุ) ………………..พรอม
เอกสารประกอบ

 4.เอกสารประกอบการชี้แจง
(ระบุ) …………………………….
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คําถาม ข-3 แผนกลยุทธของหนวยงาน ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 กําหนดเปาหมาย / ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ระยะยาวหรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : แผนกลยุทธมีเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตระยะยาว หรือไม กําหนดไวอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ/ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

แผนกลยุทธมเี ปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตเมื่อสิ้นสุดแผน ของผลผลิตนี้ ประกอบดวย
๐ เชิงปริมาณ ระบุ ………….......................................................................................................................……
๐ เชิงคุณภาพ ระบุ ………….......................................................................................................................…...
๐ เชิงเวลา ระบุ ………….............................................................................................................................…...
๐ เชิงคาใชจาย ระบุ ………….........................................................................................................................…

 1.แผนกลยุทธของหนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสูแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556…
 2.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของหนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสู
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2556…
 3.อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………..พรอมเอกสาร
ประกอบ
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คําถาม ข-4 แผนกลยุทธของหนวยงาน จําแนกเปาหมาย / ตัวชี้วัดผลผลิต เปนรายป ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 หรือไม
อยางไร
อธิบายคําถาม : แผนกลยุทธมีเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปหรือไม กําหนดไวอยางไร

คําตอบ
ประเภทตัวชี้วัด :ชื่อตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : ……
เชิงคุณภาพ : ……
เชิงเวลา : ……
เชิงตนทุน : ……

ใช
ไมใช
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ
หนวยนับ

ปที่ 1

ปที่ 2

ไมเกี่ยวของ/ยกเวน
ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

 1.แผนกลยุทธของหนวยงานที่ใชสําหรับ
แปลงสูแผนปฏิบัติการปงบประมาณ
พ.ศ.2558…
 2.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของหนวยงานที่ใช
สําหรับแปลงสูแผนปฏิบตั ิการปงบประมาณ พ.ศ.
2558…
 3.อื่นๆ
(ระบุ) ……………………...................................
พรอมเอกสารประกอบ
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คําถาม ข-5 แผนกลยุทธของหนวยงาน ไดกําหนดวิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามผลผลิต ในแตละปงบประมาณหรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนดกลยุทธการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามผลผลิต หรือไม มีวิธีการประสานความรวมมือมีลักษณะใด

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ/ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานไดใหความสําคัญตอการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
คํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ (ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของภาคเอกชน โดยกําหนดใหมีกระบวนการควบคุมปจจัยนี้ไมใหเปนอุปสรรค และสงเสริมใหมี
การประสานงานเพื่อใหเปนปจจัยเอื้อตอความสําเร็จทั้งในระดับผลลัพธและผลผลิตของหนวยงาน โดยกําหนด
วิธีการประสานงานดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 1. แผนกลยุทธของหนวยงาน พรอมบันทึกขอตกลงที่แสดง
รายละเอียดการประสานงานระหวางหนวยงาน (ภายในและภายนอก
กระทรวง)
 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของหนวยงาน พรอมบันทึกขอตกลงที่
แสดงรายละเอียดการประสานงานระหวางหนวยงาน (ภายในและ
ภายนอกกระทรวง)
 3.บันทึกขอตกลงที่แสดงรายละเอียดการประสานงานระหวาง
หนวยงาน (ภายในและภายนอกกระทรวง)
 4. อื่นๆ (เพิ่มเติม) ………………………………………………
….…………………………………………………………………

กรณีที่หนวยงานเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย แตตองใหหนวยงานอืน่ ๆมีสวนรวมในการ  5.เอกสารประกอบการชี้แจง (ระบุ) …………………………
ชวยเหลือใหมีการบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจัง มีขอบันทึก บันทึกขอตกลงการประสานงานระหวางหนวยงาน หรือไม
ถาไมมี ไดใชวิธีการอื่นเพื่อการประสานงานหรือไม ใหระบุวิธีการพรอมเอกสารแนบ
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คําถาม ข-6 แผนกลยุทธของหนวยงาน กําหนดใหมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ที่มีคุณภาพดานขอบเขตของเนื้อหา
ที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนดประเภทของการประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางสม่ําเสมอหรือไม จําแนกการประเมินโดยตนเอง และโดยผูประเมินอิสระอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง โดยการกําหนด
แผนการประเมินผลในแผนกลยุทธจะใหความสําคัญในระดับผลลัพธ ( เปาหมายการใหบริการหนวยงาน )

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ/ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

- แผนกลยุทธของหนวยงานระบุแผนการประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ) โดยประเมิน
ตนเอง และโดยผูป ระเมินอิสระ คือ
๐ ผลผลิตที่ประเมินดวยตนเอง คือ ....................................................................................................................…
๐ ผลลัพธหรือผลกระทบที่ประเมินโดย ผูประเมินจากภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดานวิจัยประเมินผล หรือ คตป.
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..
...............................................................................................................................................….......……..…..

 1. แผนกลยุทธของหนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสูแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณพ.ศ. 2558
 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของหนวยงานที่ใชสําหรับแปลงสู
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2558…
 3. เอกสารแสดงหลักเกณฑในการสรรหาผูประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก (เชน TOR กําหนดคุณสมบัติการจัดจางสถาบันภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานดานวิจยั ประเมินผล)
4. เอกสารแสดงแผนการประเมินผลจากคณะอนุกรรมการดานการ
ติดตามและประเมินผล (คตป.)
5. อื่นๆ (เพิ่มเติม) ………………………………………………
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คําถาม ข-7 หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการทบทวนกลยุทธ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานตามที่กําหนดไว ( การเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ) ของหนวยงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานทบทวนกลยุทธของหนวยงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือ ขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวของหรือไม กําหนดใหมีกระบวนการทบทวนกลยุทธไวอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการทบทวนกลยุทธ โดย ................................................................... ...................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผลการทบทวนกลยุทธทําใหไดกลยุทธที่ปรับใหมดังนี้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 1. เอกสารที่มีเนื้อหาแสดงวาหนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการ
ทบทวนกลยุทธ
2. เอกสารที่มีเนื้อหาแสดงรายงานการทบทวนกลยุทธ

กรณีที่ไมมีการทบทวนกลยุทธ ใหแสดงเหตุผล
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 3.เอกสารประกอบการชี้แจง (ระบุ) …………………………….
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ชุด ค. เชื่อมโยงงบประมาณ
คําถาม ค-1 หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิต ตามแผนงบประมาณ
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของหนวยงานมีเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิต ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน หรือไม กําหนดไวอยางไร
ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิต หมายถึง การแสดงความกาวหนาที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตแตละปเปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปสุดทายของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ( เชน กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการเพิ่มขึ้นรอยละ.....เมื่อสิ้นสุดแผน )

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

คาเปาหมายของผลผลิตที่ปรากฏในคําของบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่แสดงความกาวหนาที่เพิ่มขึ้นของ  1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ผลผลิตแตละป เปรียบเทียบกับผลผลิตสะสมในปสุดทายของแผนกลยุทธ (เชน กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการเพิ่มขึ้น  2. คําของบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอยละ xx เมื่อสิ้นสุดแผน) ตามเอกสารแนบ
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………….……..พรอมเอกสาร
ประกอบ

เอกสารแสดงเหตุผลที่เพิ่มขึ้นไมได
.......................................................................................................................................................................................

 4.เอกสารประกอบการชี้แจง
(ระบุ) ………………………………………………………………
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คําถาม ค-2 หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตองการ ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 หรือไม
อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานไดกําหนดกิจกรรมหลักและแสดงความเชื่อมโยงการสนับสนุนการบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตประจําปเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ทรัพยากรที่ตองการ (การแสดงรายละเอียดของงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ซึ่งจะสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายของผลผลิตประจําป) หรือไม อยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานไดกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับการบรรลุเปาหมายของผลผลิต และกําหนดทรัพยากรที่
ตองการของแตละกิจกรรมหลักที่นําสงผลผลิต โดยที่หนวยงานไดนาํ เสนอแผนการปฏิบัตงิ านทีจ่ ําแนกราย
กิจกรรมของผลผลิตซึง่ แสดงความสัมพันธของปริมาณงานกับทรัพยากรและเวลาที่ใชในแตละผลผลิต ตาม
เอกสารประกอบ

1. เอกสารคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.25568 ที่จําแนก
กิจกรรมหลักและรายละเอียดกิจกรรมในแตละผลผลิตโดยแสดงทรัพยากร
และเวลาที่ตองใชในแตละผลผลิต
2. อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………..พรอมเอกสาร
ประกอบ
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คําถาม ค-3 หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดความกาวหนา ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลักในปงบประมาณพ.ศ. 2558 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมหลักเพื่อติดตามผลความกาวหนาตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ตัวชี้วัดความกาวหนา หมายถึง ตัวชี้วัดปริมาณงานของ
กิจกรรมโดยมีหนวยนับที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อจะใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดไว( รายงานความกาวหนาในแตละ
ไตรมาส) ทุกกิจกรรมหลัก เชน จํานวน คน ครั้ง วัน เปนตน

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

- กิจกรรมหลัก
1. …………………………………………………………………………………………...………………...
2. …………………………………………………………………………………………...………………...
3. …………………………………………………………………………………………...………………...
ฯลฯ

1. เอกสารคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่จําแนกกิจกรรม
หลักและรายละเอียดกิจกรรมในแตละผลผลิตโดยแสดงทรัพยากรและเวลาที่ตอง
ใชในแตละผลผลิต
 2. อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………..พรอมเอกสารประกอบ
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คําถาม ค-4 หนวยงานกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตหรือไม อยางไร
1. อธิบายคําถาม : หนวยงานจัดทํากิจกรรมเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตหรือไม ดําเนินการถึงขั้นตอนการปนสวนคาใชจาย (ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตในขั้นตอนที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร) หรือไม
กิจกรรมเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวย หมายถึง กิจกรรมการจัดทําการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตหลักเบื้องตน ตามวิธีที่ กรมบัญชีกลางกําหนด KPI ระดับของ
ความสําเร็จในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 5 ขั้นตอน ไดแก
2. มีการแตงตั้งคณะทํางาน/หรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
3. มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนยตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคาง ทั้งคาใชจายทางตรงและ
ทางออม และเกณฑการปนสวน
4. จัดทําบัญชีตนทุนผลผลิตอยางนอย 6 เดือน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ
5. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตในขั้นตอนที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
6. มีการนําผลไปกําหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพอยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกีย่ วของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานไดจัดทํากิจกรรมคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนดในขั้นตอนการ 1. เอกสารรายงานความกาวหนาในการจัดทํากิจกรรมคํานวณตนทุนของ
ผลผลิต
ปนสวนแลวเสร็จ เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ....................

2. เอกสารรายงานการปนสวนคาใชจายใหผลผลิตหลัก
 3. อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………..พรอมเอกสารประกอบ
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คําถาม ค-5 หนวยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ ผานมา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยงานมีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมาเพื่อปรับเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัติการประจําปหรือไม

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

การประชุมหารือที่มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผานมา พรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับเปาหมายของ
1. เอกสารรายงานการประชุม การจัดทํางบประมาณประจําปทมี่ ีวาระ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแผนปฏิบัตกิ ารประจําป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ ที่แสดงความกาวหนา การพิจารณาเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานตามเปาหมายผลผลิตปที่ผา นมา
หรือแสดงความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ โดยวิธีการตางๆตามเอกสารแนบ
พรอมปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
2. รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิงานตามขอเสนอแนะที่แสดง
ความกาวหนาหรือแสดงผลสําเร็จในการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ
 3. อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………..พรอมเอกสาร
ประกอบ
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ชุด ง การบริหารจัดการ

คําถาม ง-1 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี การจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. 2557 ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนและระยะเวลา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิต หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตจัดทําและใชรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายเดือนเพื่อควบคุมงานใหบรรลุเปาหมาย
ของตัวชี้วัดระดับผลผลิตหรือไม แบบรายงานมีลักษณะอยางไร แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป คือ ตองเปนแผนรายเดือน เพื่อควบคุม
การบริหารงานใหผูรับผิดชอบกิจกรรม / งานตางๆ ภายใตผลผลิตดําเนินการและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนภายในปงบประมาณ

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ /ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต (ไดแก หนวยงานระดับต่ํากวากรม เชน หนวยงานระดับสํานัก หรือ สวน หรือ กอง ที่
รับผิดชอบแตละผลผลิตของกรม) ของหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญตอการจัดทําและใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ
ประจําปทั้งแผนการปฏิบตั ิงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยเฉพาะการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่
ละเอียดและนําไปใชในทางปฏิบัตจิ ริง (เชน แผนภูมิ Bar chart แสดงแผนงานและแผนเงิน) เมื่อตนปงบประมาณ
และรายงานผลในลักษณะแผนภูมิ Bar Chart หรือตารางแสดงผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
และแสดงรายจายจริงเปรียบเทียบกับเงินจัดสรร รวมทั้งการใชเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตที่ชัดเจน

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ..2557 ของหนวยปฏิบัติที่จําแนกกิจกรรมราย
เดือน และแสดงหนวยนับ ทั้งงานและเงิน (เชน แผนภูมิ Bar chart)
 2. อื่นๆ (ระบุ) …………..............……..พรอมเอกสารประกอบ
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คําถาม ง-2 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแตละผลผลิต ที่เชื่อถือได และตรงตามกําหนดเวลา ใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2557 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแตละผลผลิต ที่เชื่อถือได และตรงตามกําหนดเวลาหรือไม ผลการ
รายงานมีลักษณะอยางไร ขอมูลยอนกลับ คือ ขอมูลของหนวยปฏิบัติรับผิดชอบกิจกรรม ภายใตผลผลิต ตองจัดทํารายงานอยางเปนระบบใหเปนไปตามแผนขอ ง.1
ตอผูบริหารของหนวยงานที่รับผิดชอบนําสงผลผลิต นั้นๆ

คําตอบ

ใช

ไมใช
ไมเกี่ยวของ /ยกเวน
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตนิ ําสงผลผลิตของหนวยงานใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของ
แตละผลผลิตที่มีขอมูลที่ครบถวนและเชื่อถือได รวมทั้งรายงานไดตรงตามกําหนดเวลา ประกอบดวย รายงาน
การจัดทําระบบขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวของที่ใชเปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานได (เชน รายงาน
สถิติประจําเดือน รายไตรมาส และรายป รายงานงบดุลประจําป) และรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
เชือ่ มโยงเครือขายขอมูลและสารสนเทศกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมทั้งรายงานผลการใชระบบขอมูล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใชจายงบประมาณประจําป ตามตัวอยางที่
ปรากฏในเอกสารประกอบ

1. รายงานการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของที่ใช
เปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบตั ิงานไดปงบประมาณ พ.ศ.2557…
เชน รายงานสถิติประจําเดือน รายงานไตรมาส
2. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
และสารสนเทศกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของปงบประมาณ พ.ศ.2557…
3. รายงานผลการใชระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของในการ
จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
 4. อื่นๆ (ระบุ) …………........…………..พรอมเอกสารประกอบ
(คําถามในขอนี้จะมีความสัมพันธในขอ ค.3 )
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คําถาม ง-3 หนวยปฏิบัตินาํ สงผลผลิตของหนวยงานมี การนําขอมูลที่รวบรวมและประมวลผลจากขอ ง-2 มาใชในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2557 ใหดีขึ้นหรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานนําขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้นหรือไม กระบวนการเปน
อยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ/ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตนิ ําสงผลผลิตของหนวยงานใหความสําคัญตอการนําระบบขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของไปใชใน
การปรับแผน ดวยการนํารายงานการประชุมที่มีการใชขอมูลมาพิจารณา และอภิปรายเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในระหวางป โดยมีกระบวนการนําขอมูลไปใชปรับปรุงการดําเนินงานภายในแตละปในไตรมาส
ถัดไป จํานวน .............. ครั้ง ไดแก
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

1. รายงานการประชุมที่มีการใชขอมูลจากขอ ง-2 มาพิจารณาและ
อภิปรายเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้นในระหวางปงบประมาณ
พ.ศ.2557
 2. อื่นๆ (ระบุ) ……….......……………..พรอมเอกสารประกอบ

23

คําถาม ง-4 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ ในปงบประมาณพ.ศ. 2557 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการบริหารจัดการหรือไม อยางไร

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ /ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตินาํ สงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ
โดย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

1. เอกสารที่แสดงวาหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
นําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการบริหารจัดการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557… ตามขั้นตอนที่ 5 ของคูมือของ
กรมบัญชีกลาง
2. มาตรการ/กระบวนการตางๆ ที่ชวยลดตนทุนผลผลิตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557…
 3. อื่นๆ (ระบุ) …...…………………..พรอมเอกสารประกอบ
(ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน)
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คําถาม ง-5 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการ ดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพ และ
ความคุมคาในปงบประมาณพ.ศ. 2557 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานไดจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบเพื่อประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐหรือไม กระบวนการเปน
อยางไร การมุงเนนใหเกิดกระบวนการวัดประสิทธิภาพและความคุมคา คือ มีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับคาใชจายวาผลที่ไดมี
ประสิทธิภาพอยางไร เชน กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการวัดความสําเร็จของผลผลิตในมิติตางๆ หรือ ดําเนินการสรางฐานขอมูลที่เกี่ยวของในการวัด เชน ขอมูลทาง
สถิติ คาใชจายผลผลิต การจัดทําตนทุนผลผลิต เปนตน

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ/ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตินาํ สงผลผลิตของหนวยงานไดออกแบบหลักเกณฑและวิธีการประเมินความคุมคาตามแนวทางการ 1. เอกสารที่แสดงวาหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานได
ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐตามแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัตภิ ารกิจภาครัฐของ จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อประเมินความคุมคาในการปฏิบัตภิ ารกิจของ
สศช. กําหนด
- เกณฑการวัดประสิทธิภาพ คือ................................................................................................................................
- เกณฑการวัดประสิทธิผล คือ..................................................................................................................................
- เกณฑการวัดผลกระทบ คือ....................................................................................................................................

รัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2557… ตามแนวทางการประเมินความคุมคา
ในการปฏิบัตภิ ารกิจภาครัฐของ สศช. (มาตรา 22 ของ พรฎ.วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546)
 2. อื่นๆ (ระบุ) ………………………..พรอมเอกสารประกอบ
(ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน)
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คําถาม ง-6 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และเปนไปตามกฎ
ขอบังคับที่เกี่ยวของในปงบประมาณพ.ศ. 2556 หรือพ.ศ. 2557 หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของฝายตรวจสอบภายในและ/หรือ ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่แสดงวาไมมีขอทักทวงความผิดวินัยทางการเงิน รายงานผลเปนอยางไร
การตรวจสอบทางการเงินสามารถใช ขอมูลจาก
• รายงานสรุปจากฝายตรวจสอบภายในของหนวยงาน
• รายงานสรุปจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

คําตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ/ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานไดแสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินและเปนไปตามกฎ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะรายงานของฝายตรวจสอบภายในและรายงานของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ที่ไมปรากฏขอทวงติงทีเ่ ปนความผิดทางวินัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หรือ พ.ศ. 2557 ที่ไมมีขอทวงติงดานการเงินที่เปนความผิดทางวินัย
2. รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่
ไมมีขอทวงติงดานการเงินที่เปนความผิดทางวินัย (รายงานปลาสุดทีม่ ี
การตรวจสอบของ สตง.)
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………………..พรอมเอกสารประกอบ
(ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน )
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คําถาม ง-7 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพ หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีแบบประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตรายบุคคลหรือไม แบบรายงานมีลักษณะอยางไร
การประเมินบุคคล หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนําสงผลผลิต โดย ใชแบบแสดงภาระงานรายบุคคล หรือ แบบแสดงสมรรถนะรายบุคคล
โดยหนวยงานอาจจะกําหนดแบบขึ้นเอง หรือ ใชแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนตามที่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) กําหนดไวก็ได

ตอบ

ใช

ไมใช

ไมเกี่ยวของ /ยกเวน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยปฏิบัตินาํ สงผลผลิตไดใหความสําคัญตอวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรทีส่ ัมพันธกับการนําสง
ผลผลิต ดวยการใชแบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload) และแบบแสดงสมรรถนะ (Competencies)
รายบุคคลทีส่ ัมพันธกบั การนําสงผลผลิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1. แบบแสดงภาระงานรายบุคคล (Workload)
เปรียบเทียบแผนกับผลทีส่ ัมพันธกบั การนําสงผลผลิต เชน ปริมาณงานตอหนวย
เวลา หรือรอยละของเนื้องานภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
2. แบบแสดงสมรรถนะ (Competencies) รายบุคคลที่สมั พันธกับการนําสง
ผลผลิต เชน คะแนนขั้นต่ําของสมรรถนะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอหนวยงาน ตาม
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
สํานักงาน ก.พ.
 3. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………..พรอมเอกสารประกอบ
(ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน )
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คําถามชุด จ: การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ

คําถาม จ-1 โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธทไี่ ด กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว (โยงกับขอ ข-2)
อธิบายคําถาม : ผลการประเมินในระดับผลลัพธ(เปาหมายหนวยงาน)ตามรายงานลาสุดมีความกาวหนาเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธของหนวยงานในระดับใด อางอิงจาก
รายงานใด

คําตอบ

ได 1

ได 0.67

ได 0.33

ไมไดคะแนน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

แสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธทไี่ ดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดั ที่กําหนดไว (ตาม ข-2)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1. รายงานผลการประเมินผลลัพธ ในปงบประมาณ พ.ศ. ......
ที่สอดคลองกับ เปาหมายและตัวชีว้ ัดที่กําหนดไว (ตาม ข-2)
หรือรายงานผลการประเมินผลลัพธจากรายงานลาสุดที่จดั ทํา
แลวเสร็จ
 2.อื่นๆ (ระบุ) ……………………............….. พรอมเอกสารประกอบ
( ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผลเปรียบเทียบกับ
แผน ในปงบประมาณ 2556 หรือ 2557 ในกรณีที่ผลลัพธใชเวลา
มากกวา 1 ป )
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คําถาม จ-2 โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได กับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว(โยงกับขอ ข-4)
อธิบายคําถาม : ผลการประเมินผลในระดับผลผลิตตามรายงานลาสุดมีความกาวหนาเมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธของหนวยงานในระดับใด อางอิงจากรายงานใด

คําตอบ

ได 1

ได 0.67

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

แสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําป ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว (ตาม ข-4)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ ผลผลิตสูงกวาเปาหมาย=100%

ได 0.33

ไมไดคะแนน

1. รายงานผลการประเมินผลผลิต ในปงบประมาณ พ.ศ.2556…
ที่สอดคลองกับ เปาหมายและตัวชีว้ ัดที่กําหนดไว (ตาม ข-4)
 2.อื่นๆ (ระบุ) …………………….. พรอมเอกสารประกอบ
( ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผลเปรียบเทียบ
กับแผน ในปงบประมาณ 2554)

ผลผลิตเทากับเปาหมาย=100% ผลผลิตใกลเคียงเปาหมาย (-5%) =66.7% ผลผลิตต่าํ กวาเปาหมาย = 33.6%

ไมมรี ายงานผลผลิต = 0%
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คําถาม จ-3 ผลการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม หรือไมอยางไร (โยงกับขอ ง-5)
อธิบายคําถาม : ผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐของหนวยงานอยูในระดับใด อางอิงจากรายงานใด ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ/สังคม อธิบายเพิ่มเติม ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 กําหนดใหมีการประเมินความคุมคา โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับสํานักงบประมาณ

คําตอบ

ได 1

ได 0.67

ได 0.33

ไมไดคะแนน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

- ผลการวัดประสิทธิภาพ คือ................................................................................................................................
- ผลการวัดประสิทธิผล คือ..................................................................................................................................
- ผลการวัดผลกระทบ คือ....................................................................................................................................

1. รายงานผลการประเมินความคุมคาในปงบประมาณ พ.ศ.25… เปรียบเทียบ
กับ ง-5
 2.อื่นๆ (ระบุ) …………………………............…… พรอมเอกสารประกอบ
( ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน ในปงบประมาณ 2556)
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คําถาม จ-4 หนวยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายผลผลิตกับสวนราชการฯ และหนวยงานเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือน/คลายคลึงกัน หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : ผลการประเมินในระดับผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นอยูในระดับใด อางอิงจากรายงานใด สวนราชการ หนวยงานเอกชนอื่นที่มีประเภทผลผลิต /
ชนิด ที่มีลักษณะเหมือน หรือ คลายคลึงกัน อธิบายเพิ่มเติม เปนการแสดงประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ระหวางหนวยงานที่ประเมิน เปรียบเทียบกับหนวยงาน ที่ประเภท
ผลผลิต / ชนิด มีลักษณะเหมือน หรือ คลายคลึงกัน

คําตอบ

ได 1

ได 0.67

ได 0.33

ไมไดคะแนน

คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

หนวยงานไดแสดงถึงการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (External Benchmark) กับหนวยงานอื่น เฉพาะ 1. รายงานผลการเปรียบเทียบกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ในปงบประมาณ พ.ศ.2554… หรือรายงานผลการ
ตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบได ดังนี้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

เปรียบเทียบจากรายงานลาสุดที่จดั ทําแลวเสร็จ
 2.อื่นๆ (ระบุ) ……………………… พรอมเอกสารประกอบ
( ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผลเปรียบเทียบกับแผน ใน
ปงบประมาณ 2556)

 หมายเหตุ กรณีที่ภารกิจของหนวยงานที่ไมอาจเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นได โดยมีเหตุผลที่ชัดเจนใหยกเวนการ
คํานวณคะแนน (สอดคลองกับขอ ก-5)

หมายเหตุ

ผลการเปรียบเทียบสูงกวาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นมีลักษณะเหมือนกันคลายคลึงกันใหคะแนนขอนี้เทากับ 1
ผลการเปรียบเทียบเทากับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นทีมีลกั ษณะเหมือนกันคลายคลึงกันใหคะแนนขอนี้เทากับ 1
ผลการเปรียบเทียบใกลเคียง (-5%) หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคลายคลึงกันใหคะแนนขอนี้เทากับ 0.67
ผลการเปรียบเทียบ ต่ํากวา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นที่มีลักษณะเหมือนและคลายคลึงกันใหคะแนนขอนี้เทากับ 0.33
หนวยงานตองประเมินประสิทธิภาพเทียบเคียง แตไมมรี ายงานการประเมิน ไดคะแนนขอนีเ้ ทากับ 0
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คําถาม จ-5 ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระ แสดงใหเห็นวาหนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ หรือไม อยางไร
อธิบายคําถาม : ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระแสดงใหเห็นวาหนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ ผลลัพธในระดับใด อางอิงจากรายงานใด
ผูประเมินอิสระ อธิบายเพิ่มเติม เปนหนวยงานประเมินผลภายนอก เชน สํานักงบประมาณ สํานักตรวจและประเมินผลของกระทรวง สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
เปนตน

คําตอบ

ได 1

ได 0.67
ได 0.33
คําอธิบายคําตอบและเอกสารประกอบ

- รายงานการประเมินผลสรุปไดวา
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ ระดับดีมาก = 100%

ระดับดี = 66.7%

ระดับปานกลาง = 33.6%

ไมไดคะแนน

1. รายงานการประเมินของผูป ระเมินอิสระที่แสดงผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ
(สอดคลองกับขอ ข-6)
 2.อื่นๆ (ระบุ) …………………… พรอมเอกสารประกอบ
( ใชเอกสารลาสุด ณ วันที่รายงาน รายงานประเมินผล
เปรียบเทียบกับแผน ในปงบประมาณ 2556)

ต่ํากวาระดับปานกลาง = 0 %

ไมมีรายงานผลผลิต = 0%
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