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บทสรุปผูบริหาร 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ  รายป
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีสาระโดยสังเขป ประกอบดวย 3 สวน คือ 

 
1. ขอมูลภาพรวมของกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการภารกิจของ
กระทรวงการคลัง  โดยยึดประโยชนสวนรวมและกาวนําการเปลี่ยนแปลง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินงานตาม 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การสรางความยั่งยืนทางการคลัง  ซ่ึงมีเปาประสงคหลักใน
การประชาสัมพันธดานเศรษฐกิจในเชิงรุก  ผานการสงเสริมการขยายฐานการลงทุนจากตาง ประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การดําเนินงานดานการเงินการคลัง  ซ่ึงมีเปาประสงคหลักใน
การสรางความคุมครองในเรื่องของธุรกิจการเงินนอกระบบใหกับประชาชน  และกํากับหนวยงานใน
สังกัดใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงิน
การคลัง  ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อ
ใหบริการประชาชน ไดสะดวก  รวดเร็ว  และโปรงใส  รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงและการใชขอมูล
รวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. ผลการปฏิบัติราชการ  

เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสามารถบรรลุวัตถุประสงค  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
ดําเนินงานซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิต า ม คํ า ร ับ ร อ ง ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร   สํ านั ก ง านปลั ด
กระทรวงการคลังไดปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  โดย
แบงเปน 4 มิติ  คือ 1) มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร  2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ 3) มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติดานการพัฒนาองคกร  ซ่ึงโดยรวมจากการประเมิน
ตนเอง  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย  คือไดคะแนน 4.7868 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ก



                                 รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

 ข

 

ก ารปฏิบ ัต ิร า ชก ารต ามแผนก ารปฏิบ ัต ิร า ชก าร   สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังไดปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่กลาวมาแลวขางตน  โดยมีงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่สําคัญ  คือ การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณใหกับโครงการการสงเสริมการขยายฐาน
การลงทุนจากตางประเทศ  โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิด
กฎหมายใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่  โครงการตรวจ  ติดตาม  และเรงรัดการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานในสวนภูมิภาคและเขตตรวจราชการในสวนกลาง  ประสานและพัฒนาบุคลากรทั้งของ
กระทรวงและของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดวยหลักการองคการแหงการเรียนรู  โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการนําเสนอขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลัง  โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
ส่ือสารขอมูลกระทรวงการคลัง  เปนตน 

 
3. รายงานการเงิน 

 
ในสวนของรายงานการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

  หนวย: พนับาท 

 2551 2550 

สินทรัพยรวม 2,269,550 2,512,413 

หนี้สินรวม 433,332 500,051 

ทุน 269,250 269,250                

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 1,566,968  1,743,112 

รายไดจากการดําเนินงาน 30,843,140 37,921,586 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 31,018,189 36,633,801 
 



 

 

 

สารบัญ 
หนา 

 

บทสรุปผูบริหาร           ก 
 

สวนท่ี 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 ผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง       1-2 

 ผูตรวจราชการและที่ปรึกษากระทรวงการคลัง      1-3 

 ผูอํานวยการสํานัก / กลุมงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  1-4 

 โครงสรางองคกร และกรอบอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-5 

 ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง      1-7 
 

สวนท่ี 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ดานแผนและยุทธศาสตร          2-2 

 ดานการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   2-4 

ของกระทรวงการคลัง    

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       2-10 

 ดานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส    2-14 

 การดําเนินงานดานการตรวจราชการ        2-18 

 ดานการปองปรามการเงินนอกระบบ        2-29 

 ดานการอํานวยการ          2-34 

 



 

 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

 ดานการตรวจสอบภายใน          2-37 

 ดานประชาสัมพันธ          2-43 

 การดําเนินงานดานกฎหมาย         2-46 

 สรุปผลการปฏิบัติราชการของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ   2-49 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2551     
 

สวนท่ี 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ .ศ . 2551 และ 2550  

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550    3-2 

 งบรายไดและคาใชจายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี     3-4 

สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2551 และ 2550   

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน         3-6 

 การวิ เคราะหทางการเงิน          3-13 
 

 

 



 

 

 
 
 

สวนที่ 1 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-2 

 

ผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

 

 
 

นายศภุรัตน  ควัฒนกุล 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

นายสถิตย  ล่ิมพงศพันธุ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  

หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานรายได 

 

นายอุทิศ  ธรรมวาทิน 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานรายจายและหนี้สิน 

นางสาวสุภา  ปยะจิตติ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

นางเบญจา  หลุยเจริญ  
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-3 

 

ผูตรวจราชการและที่ปรึกษากระทรวงการคลงั  
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2551 
 

 

             
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเชิดชยั  ขันธนะภา 
ที่ปรึกษาการคลัง 

นายนริศ  ชัยสูตร 
ผูตรวจราชการ 

นายเทวัญ  วิชิตะกุล 
ผูตรวจราชการ 

นายวินัย วิทวสัการเวช 
ผูตรวจราชการ 

นายศภุชัย  จงศิริ 
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

นายมานะ หลักทอง 
ที่ปรึกษากฎหมาย 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-4 

 

ผูอํานวยการสํานัก / กลุมงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 

นางสาวปนัดดา พวงรับ 
ผูอํานวยการสํานัก

บริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวศรีสมบัติ วานิจจะกูล 
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 

นายสุชัย ภูพิชญพงษ 
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ 

และประเมินผล 

นางพิมพใจ ทองดี 
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นางอัญชลี  เต็งประทีป 
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี 

นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร 
ผูอํานวยการ 

กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ 
 

นางสาวอราม คุปตเมธี 
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง 

นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ 
ผูอํานวยการ 

สวนตรวจสอบภายใน

นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข 
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 

นายปญญา  ฉายะจินดาวงศ 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

 

นายนรวัฒน  โชติกุล 
ผูอํานวยการกลุมสารนิเทศการคลัง 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-5 

 

โครงสรางองคกร และกรอบอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดโครงสรางโดยแบงออกเปน  5 กลุมงาน 
ขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง  และ 5 สํานัก  ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูปตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-6 

 

 ในปงบประมาณ  พ .ศ .  2551 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกรอบอัตรากํา ลัง 
แสดงไดตามตารางตอไปนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ ขาราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง รวม 

1 สวนกลาง (ผูบริหารระดับสูง) 14 0 0 14 
2 สํานักงานรัฐมนตรี 11 22 24 57 
3 สํานักบริหารกลาง 55 27 60 142 
4 สํานักตรวจสอบและประเมินผล 22 13 24 59 
5 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 32 12 8 52 
6 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 14 0 0 14 
7 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
45 4 26 75 

8 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 6 2 0 8 
9 กลุมกฎหมาย 5 2 3 10 
10 กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 8 10 6 24 
11 กลุมตรวจสอบภายใน 10 4 0 14 
12 กลุมสารนิเทศการคลัง 8 8 6 22 

รวม 230 104 157 491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ขาราชการ

47%

พนักงานราชการ

21%

ลูกจาง

32%

แผนภูมิ: อัตราสวนบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-7 

 

ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลง
นโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง ใหบรรลุ
เปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของงานในกระทรวง 

2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเปนแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวรองทุกขของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวง 
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6. เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น 
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

7. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

8. เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อปองกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการ 
ตรวจสอบและติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  

จากโครงสรางของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังขางตน  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกอบไปดวย  5 สํานัก/ศูนย  และ 5 กลุมงานขึ้นตรงดังตอไปนี้ 

 

  
 

1. สํานักบริหารกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและราชการ ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ การดําเนินการเกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง การบริหารแผนการเงิน และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณ
โดยรอบกลุมอาคารของกระทรวง  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และประสานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกระทรวง การดําเนินการเกี่ยวกับ
การประสานงานสําหรับงานในราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่โยเฉพาะของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงรวมทั้งดําเนินการในการทําหนาที่เปนฝายเลขานุการในคณะทํางาน อนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการตางๆ ตามภารกิจ หรือกิจกรรมพิเศษที่กระทรวงไดรับมอบหมาย การดําเนินการในการทํา
หนาที่เปนศูนยประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหนาที่ความรับผิดชอบเปนศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  ปฏิบัติงานดานนโยบายการบริหารจัดการ และสงเสริม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  บริหารจัดการ
และบูรณาการระบบเครือขายขอมูลของกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  บริหาร
จัดการและบูรณาการระบบขอมูลและการใชขอมูลรวมกันระหว างสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังและหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของ   บริหารจัดการและกําหนดนโยบายดาน 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง จัดทําคลังขอมูลดานเศรษฐกิจ
การคลังเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงการคลัง และประสานเชื่อมโยงใหกับผูบริหาร
ระดับประเทศ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ  บริหารจัดการงานสํานักงานของกระทรวงการคลัง 
เพื่อเปนสํานักงานอิเล็กทรอนิกส บริหารจัดการการใหบริการระบบสารสนเทศและขอมูลขาวสารแก
ขาราชการกระทรวงการคลัง สวนราชการในสังกัดและสาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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3. สํานักตรวจสอบและประเมินผล มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการในดานการจัดทําแผนการตรวจ
ราชการประจําปของกระทรวง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวง  โดยทําหนาที่เปน
ทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวง  เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ และเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่
กําหนด  ประสานและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง  
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  รายงานผลความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  รับเรื่องราวรองทุกข และขอรองเรียนของประชาชนที่
เกี่ยวของกับงานของกระทรวง  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบท 
และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวง จัดทํา 
พัฒนา ประสานแผนยุทธศาสตรของกระทรวงใหไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท
ของกระทรวง รวมทั้งเรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของสวนราชการใน
สังกัด  ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อการเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งานในกระทรวง และเพื่อการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทําและประสาน
แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกระทรวง  จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร และแผนการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวง รวมถึงปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
 

5. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง  โดยมีหนาที่ในการจัดทําแผนงานและดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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6. กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง โดยมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ติดตาม ประเมินผล 
และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ประสาน
และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง  การติดตามและประเมินเกี่ยวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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7. กลุมตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
โดยมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

8. กลุมกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง  และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

     
 

     
 

9. กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย 
มาตรการและดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ รับขอรองเรียน 
จากประชาชนและนิติบุคคลที่ไดรับความเสียหายหรือไมไดรับความเปนธรรมหรือถูกหลอกลวงทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน ตรวจสอบ ติดตาม 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-14 

 

และดําเนินการเกี่ยวกับผูมีพฤติการณสงสัยวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน และความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน เปนศูนยประสานงาน 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
อันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน และดําเนินการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวง ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
 

10. กลุมสารนิเทศการคลัง   มีหนาที่ในการจัดทําหรือพัฒนารูปแบบ หรือวิธีการสรางภาพลักษณ
และบริหารชองทางการสื่อสารและการใหบริการสารนิเทศดานการคลัง  กําหนดกลยุทธในการใหบริการ
สารนิเทศดานขอมูลคลังเชิงรุก เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง  วิเคราะหและประมวลผลสารนิเทศดานการคลัง เพื่อใชในการกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ในการใหขอมูลสารนิเทศดานการคลัง  กํากับ ดูแล ประสานงานและใหคําแนะนําแกสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารนิเทศ 
ดานการคลัง  ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง  และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 



รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

 

สวนที่ 1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1-15 
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งบประมาณรายจายของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
หนวย: ลานบาท 

 

หมวดงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
งบบุคลากร 87.1472 84.0449 
งบดําเนินงาน 320.5453 211.2842 
งบลงทุน - 255.5300 
งบเงินอุดหนนุ 10.0000 10.0000 
งบรายจายอืน่ 532.9629 648.0000 
รวม 950.6554 1,208.8591 

 
 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



 
                                                   

                                                   รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-2 

 

ดานแผนและยุทธศาสตร 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2550-2553) โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังแลว ยังไดพิจารณาถึงความคาดหวังของ 
ผูมีสวนไดเสีย  ภารกิจของหนวยงาน  หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  หลักการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม (New Public Management)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  และแนวทาง
ในการบริหารราชการของรัฐบาล  ทุกปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตรเพื่อใหมีความสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน  และนโยบายของรัฐบาล 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดนําขอมูลดังกลาวขางตนมาวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  
และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) สามารถสรุปไดตามแผนภาพตอไปนี้ 

 
 

แผนภาพ: การวิเคราะหและประเมินสถานภาพของสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 



 
                                                    รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-3 

 

 จากผลการวิเคราะห สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีโอกาสในการพัฒนาองคกรและการ
ดําเนินงาน  แตในขณะเดียวกันก็มีจุดออนสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขหลายประการทั้งในดาน
วัฒนธรรมการทํางาน  ความรู  การประสานงาน  การบริหารจัดการ  และภาพลักษณที่ควรเปน  ซ่ึงทําให
ตองมีการปรับปรุงโครงสราง  การกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกร
ตอไป   และไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น  คือ   

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้มี เปาประสงคเพื่อชักชวนนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุน 
ในประเทศไทย  และเพื่อเสริมสรางความเขาใจในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ซ่ึงมีกลยุทธ  คือ  ขยาย
ฐานการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรนี้มีเปาประสงค ดังนี้ 
1. ประชาชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนไดรับความคุมครองจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 
3. เพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
4. หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. การประชาสัมพันธเชิงรุกครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ไดแก 
1. อํานวยการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 
2. ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
3. กํากับดูแลกองทุน กยศ. 
4. กํากับตรวจสอบการดําเนินงานหนวยงานในสังกัด 
5. การประชาสัมพันธเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตรนี้  มีเปาประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  
และโปรงใส  มีการเชื่อมโยงและการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และมีกลยุทธ คือ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การดําเนินงานดานการเงินการคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง 
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สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-4 

 

ดานการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงการคลัง 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551   สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหกระทรวงการคลังเปนกระทรวงนํารอง

ในโครงการวางระบบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวาง
สวนราชการระดับกระทรวง และสวนราชการระดับกรม โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนหนวยงานกลางในการประสานและบูรณาการผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  การเขารวมเปนกระทรวงนํารองจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพ 
ของหนวยงานโดยรวม และสอดคลองกับการปรับบทบาทสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สูการเปน 
Corporate Core ในดานการบริหารของกระทรวงการคลัง  ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ไดดําเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับกระทรวง  และระดับกรม  รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

 
 

 
 

   
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดบูรณการรวมกับสวนราชการในสังกัด สํานักงาน ก.พ.ร และ 
กระทรวงนํารองอื่นๆ (กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม) ดําเนินการจัดทําคํารับรองและ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง (กระทรวง 
นํารอง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ทั้งทางดานผลผลิต 
และดานผลลัพธ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์เหลานี้ สงผลใหมีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอน 
ตลอดจนมีการผลักดันแนวคิดและหลักการไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  ทําใหการจัดทําคํารับรองและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา สอดคลองกับ
หลักการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยวาดวยการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 

 

ระดับกระทรวง 
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สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-5 

 

 

ขอดี 
  

ขอเสีย 

 
 

1. แนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลฯ 

  
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในภารกิจตางๆตอไปนี้ 

1. การดําเนินการเกี่ยวของกับการเจรจาขอตกลง 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝกอบรมเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลฯ 

 2.การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

3. คูมือการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลฯ  3.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรอง 

4.  ขอเสนอแนะบทบาทและแนวทางที่ เหมาะสม
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการกํากับดูแลการจัดทําคํารับรอง
และการประเมินผลฯ 

 4.การจัดสรรสิ่งจูงใจใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ของ
สวนราชการระดับกรมในสังกัด 

 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในฐานะฝายเลขานุการ  คณะกรรมการกํากับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ และ คณะทํางานจัดทําคํารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงการคลัง  
ไดดําเนินการสนับสนุนการกําหนดแนวทางการกํากับการประเมินผลฯ และดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อใหการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลฯ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ดังนี้ 

 

บทบาทหนาท่ี 
1.  
 

ติดตาม กํากับดูแล และใหการสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองระหวางกระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด 

2.  
 

เปนทีมงานหลักในการดําเนินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางกระทรวงกับสวน
ราชการระดับกรมในสังกัด 

3.  
 

วิเคราะหความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนและจัดทํารางตัวช้ีวัดของสวนราชการ
ระดับกรม เพื่อใชในการเจรจาคํารับรองฯ ระหวางกระทรวงกับกรมในสังกัด ประจําปงบประมาณ 

4.  
 

ทําหนาที่ประสานงาน ตอบขอซักถาม ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะกับกรมในสังกัด ในการดําเนินการจัดทําคํารับรองฯ 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางกระทรวงและสวนราชการระดับกรมในสังกัด 

5.  
 

ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในกระทรวงการคลัง  ในการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก คาเปาหมายและเกณฑ
การใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ โดยนําเสนอรางตัวช้ีวัดฯ และใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลฯ ในการพิจารณาความเหมาะสมของผลการปฏิบัติราชการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

ระดับกรม   
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1. เตรียมการ       
เจรจากับ 
สวนราชการใน
สังกัด  วิเคราะห
ความเหมาะสม
ของตัวช้ีวัด   
 

2. แตงตั้ง  
คณะกรรมการ
กํากับฯ 

    คณะกรรมการ 
เจรจาฯ และ 
คณะทํางานฯ 
 

3. ตรวจสอบ
ความถูกตอง            
  ของคํารับรอง 
 

4. ประสานงาน 
   กับสวนราชการ 
      ในสังกัดใน 
        การจัดทําตัวช้ีวัด 
 

5. ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง 
 รอบ 6  เดือน  
รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 
 

6. ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง 
 

7. จัดสรรสิ่งจูงใจ
ใหแกขาราชการ
ในสังกัด 
 

6.  
 

ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลฯ ในการประชุมติดตามความกาวหนาและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมในสังกัด 

7.  
 

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําคํารับรองฯ และการประเมินผลระหวางสวนราชการระดับกระทรวงและ
สวนราชการระดับกรมในสังกัด 

8.  
 

วิเคราะหและจัดทํารายงานและเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดทําคํารับรองและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางกระทรวงกับสวนราชการระดับกรมในสังกัด 

 
 

 
 
 
              โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
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การดําเนินการตามบทบาทหนาที่ดังกลาว นอกจากจะสงผลใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
มีการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการซึ่งเปนผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังทางตรงแลว ยังสงผลใหมีการพัฒนา 
ในดานอื่นๆโดยเฉพาะดานความรูความสามารถของบุคลากร ใหมีการคิดเชิงวิเคราะห และความคิด
สรางสรรค ซ่ึงเปนการสงเสริมใหหนวยงานมีความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐาน
การทํางานอยางตอเนื่อง 

 

ในดานผลการปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในทุกมิติ ไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล  มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ   มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนื้ ผลการเปรียบเทียบในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ มีหลักการวัดผลการ
ดําเนินงานที่แตกตางกัน กลาวคือ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไมไดดําเนินการในตัวช้ีวัดเรื่อง ระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดดําเนินการ 
ตามตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลสําเร็จ  ดังแสดงในแผนภูมิในหนาที่  8 

           ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในทั้ง 4 มิติ ของสํานักงานปลัด กระทรวงการคลัง สะทอนถึง
ความมุงมั่นในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยรายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปคาคะแนนผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังปรากฏในตาราง
ในหนาที่  9 
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หมายเหตุ:- 
มิติท่ี1 ดานประสิทธิผล แสดงเฉพาะตวัชี้วัดท่ี 3 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของสวนราชการระดบักรม 

แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของ(คาคะแนนถวงน้ําหนัก) 
สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทียบกับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ตัวชี้วัด คาคะแนนที่ได การ
เปล่ียนแปลง 2550 2551 

1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง(ก) 
2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ(ก) 

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของกรม 
 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ(ตาม

เอกสารงบประมาณรายจาย) 
 5 5   

 3.2 รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนธรุกิจการเงินนอกระบบที่ไดรับการตอบสนอง 5 5  

 3.3 รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรูเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิด
กฎหมายไปถายทอดใหกับประชาชน 

- 5  

 3.4 จํานวนหนวยงานในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการตรวจติดตาม (หนวยงาน) 5 5  

 3.5 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ/ขอสังเกตจากการตรวจราชการที่กระทรวงการคลังไดสั่ง
การตามขอเสนอและไดรับการตอบสนอง  

5 5  

 3.6 รอยละการตอบสนองตอเร่ืองที่ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลา 
15 วัน 

5 5  

 3.7 การปรับปรุงรูปแบบการใหบริการของ MOF e -Magazine  เปน e-MagazineแบบOnline
บนเครือขายวายุภักษ ( MOF e-Magazine Online ) 

(-) 5  

4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

5 5  

5 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 5 5  

6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5 5  

7  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ข)     

8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 1 1  

9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 3.5 3.757  

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 5 5  

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (-) 3  

12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 5  

     

หมายเหตุ:- 
(ก) ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 เปน ตัวชี้วัดระดับกระทรวงและกลุมภารกิจ 
 (ข) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไมไดใหบริการประชาชน
โดยตรง จึงไมมีการประเมินผลตัวชี้วัดนี้ 
(-) ไมไดมีการดําเนนิการตัวชี้วัดในประเด็นนี ้
 

 คาคะแนนที่ไดอยูในระดับ5 และมีการพัฒนา/รักษาระดับ
เทียบกับป 2550 

 คาคะแนนที่ไดอยูในระดับต่ํากวา5และมีการพัฒนา/รักษา
ระดับเทียบกับป 2550 

 คาคะแนนที่ไดอยูในระดับต่ํากวา5และมีผลการดําเนินงาน
ดอยกวาป 2550 

ตารางสรุปคาคะแนนผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทยีบกับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

        กระทรวงการคลังไดตระหนักและใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ( Information  and  Communication Technology  : ICT )  มาสนับสนุนการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานของกระทรวงการคลัง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินงานในเรื่องดังกลาว  ดังนี้ 

• การพัฒนาบุคลากรดาน ICT    จัดฝกอบรมวิชาการดาน  ICT  ใหกับขาราชการ    พนักงานราชการ  และ
ลูกจางประจําในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 1,506  คน   รวม 65  หลักสูตรวิชา โดยใชเงินงบประมาณ
ประจําปและเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทั้งสิ้นจํานวนรวม 2,138,263 บาท 

 การฝกอบรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Learning )   โดยมีผูลงทะเบียนเขาใชระบบในป 2551 
จํานวน 331 คน รวมกับผูลงทะเบียนที่มีอยูเดิมจํานวน 550 คน  ทั้งสิ้นจํานวนรวม  881 คน  แยกเปน
ผูใชงานจากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีจํานวน  309  คน  กรมธนารักษ 16 
คน  กรมบัญชีกลาง 60 คน  กรมศุลกากร  117 คน กรมสรรพสามิต 61 คน กรมสรรพากร 306  คน  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3 คน   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 5 คน   และ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  4  คน 
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• การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการใหบริการดาน ICT   การนําระบบสารสนเทศมาใชบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลังและสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ทําใหสามารถปฏิบัติงานได
สะดวก  รวดเร็ว   ลดขั้นตอน  ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ  ดังนี้ 

     1.)   ระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง (MOF-CA)   ไดดําเนินการพัฒนา
ระบบการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  เพื่อความปลอดภัยของขอมูลขาวสารที่มีการสงผานในระบบ
เครือขายระหวางหนวยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง   ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองมีการรักษา
ความลับของขอมูลและความเชื่อมั่นไดวาขอมูลสงจากผูสงที่มีตัวตนจริง  ปจจุบัน กระทรวงการคลังและ
หนวยงานในสังกัดไดมีการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกโดยกระทรวงการคลังไปประยุกตใชงานใน
ลักษณะโครงการนํารองแลว      

   2.)  ระบบบริหารงานบุคคล   (HR)   ดําเนินการพัฒนาระบบงานบุคลากร  เพื่อใชบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

• การพัฒนาและเผยแพรขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง    เปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลดานการเงิน
การคลังจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยขอมูล
รายไดรัฐบาล  รายจายรัฐบาล  การคลังรัฐบาล  หนี้สาธารณะ  ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ขอมูล
การนําเขา – สงออกสินคา   นํามาจัดทําคลังขอมูลเศรษฐกิจการคลัง  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน   และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต  http://dwfoc.mof.go.th/    
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• การพัฒนาและใหบริการระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและระบบเครือขายสื่อสาร   เปนการ
วางและพัฒนา  ปรับปรุงระบบเครือข าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารขอมูลของ
กระทรวงการคลัง  บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   บริหารการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายทั่วทั้งองคกร   ติดตั้งระบบเครือขาย
ส่ือสารขอมูลกลางกระทรวงการคลังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ใหกับหนวยงานในสังกัด ทั้ง Main 
Link ความเร็ว 1-2 Mbps  และ 512 Kbps และ Backup Link  ความเร็ว 1-2 Mbps และ 512 Kbps ทั้งสิ้น
จํานวนรวม 515 หนวย  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงรับสงขอมูลระหวางหนวยงานทั้งในและนอกสังกัด   
การใหบริการระบบโทรศัพทผานเครือขายสื่อสารขอมูล ทุกหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
ในการติดตอส่ือสารระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค   ติดตั้งระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ 
ใหหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จํานวน  20 ชุด   เพื่อใหหนวยงานในสวนภูมิภาคสามารถ
ประชุมกับหนวยงานในสวนกลางไดพรอมกัน  ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
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การแกไขปญหา ตรวจซอมระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและระบบเครือขาย

ยายสํานักงาน
14

ซอมและเปล่ียน
อุปกรณเครือขาย

38
แกปญหาและ
ตรวจซอมเครื่อง
1,345

  

 

 

 

 

 

 

• การพัฒนาและใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet)  และ
อินทราเน็ต ( Intranet )  เปนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเผยแพรผานเครือขาย Internet   
ที่เว็บไซตกระทรวงการคลัง www.mof.go.th    การพัฒนาขอมูลขาวสารและใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานสื่อวีดีทัศนภาพและเสียงแบบ animation และแบบสื่อผสมมัลติมีเดีย  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการและกาวทันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่พัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนา
เครือขายวายุภักษ www.vayupak.net  เครือขายภายใน Intranet ของกระทรวงการคลัง การพัฒนาเผยแพร 
e-MOF Magazine Online ผานเครือขายวายุภักษ  การพัฒนาขอมูลบริหารบุคคลเพื่อการโอนยาย 
แบบสมัครใจ  ซ่ึงเปนชองทางกลางของผูที่ประสงคจะเปลี่ยนงานหรือตองการโอนยาย แลกเปลี่ยน
ตําแหนง ตามสมัครใจ     การจัดทําเว็บไซตศูนยบริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงการคลัง เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลขาวสารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตาม พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 
 
 
 
 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
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ดานระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(Government Fiscal Management  Information System: GFMIS) 

 

กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ซ่ึงเปนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ของประเทศ   โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อปรับกระบวนการดําเนินงาน 
และการจัดการภาครัฐดานการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย และการบริหาร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดการใชทรัพยากรภายในองคกรอยางคุมคา สามารถตอบสนอง
นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดดําเนินงานตางๆ  ดังนี้ 

• การบํารุงรักษาระบบ  GFMIS    เปนการจัดการ ควบคุมดูแลศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง    ระบบเครือขายสื่อสาร    การจัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงาน  บํารุงรักษาระบบ 
GFMIS    ใหสามารถบริการสวนราชการผูใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  โดยมีจํานวน
การบันทึกรายการหลัก GFMIS   รวมทั้งสิ้นจํานวน  24,636,634  รายการ  คิดเปนรายการหลักเฉลี่ย
จํานวน 100,970  รายการตอวันทําการ  และปญหาที่รับแจงจากสวนราชการทั้งสิ้นจํานวน 42,258   
ปญหา คิดเปนปญหาจํานวน 173 ปญหาตอวันทําการ 

 
• การดําเนินการฝกอบรมระบบ  GFMIS  เต็มรูปแบบ  ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยปญหา

บุคลากร ปญหาการใชงาน GFMIS เปนปญหาใหญที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน GFMIS  
มาโดยตลอด   เนื่องจากขาดการฝกอบรมและการฝกอบรมไมทั่วถึง บุคลากรผูใชงาน GFMIS  
มีการโยกยายบอยครั้ง ผูปฏิบัติงานใหมขาดการฝกอบรมรหัสโครงการ/แผนงาน จึงตองดําเนินการ
ฝกอบรมเพื่อช้ีแจงการใชงานระบบ  GFMIS หลัก สวนขยาย  (Version 2)  โดยไดดําเนินการจัดฝกอบรม
จํานวน 5 โครงการ  14 หลักสูตร  และมีผูเขารับการฝกอบรมรวมทั้งสิ้นจํานวน 13,837 คน 
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• การปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS หลัก สวนขยาย ( Version   2 )  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และกรมบัญชีกลาง ไดรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ GFMIS ใหม  โดยกําหนดเปน GFMIS  
หลัก Version 2  ซ่ึงไดพัฒนาทั้งระบบนําสงขอมูล Excel Loader  ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อ- 
จัดจาง  ระบบรายได  ระบบรายจาย   ระบบบัญชี  และระบบรายงานขอมูลเพื่อผูบริหาร (MIS)   
เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ใหกับผูใชงานในหนวยเบิกจายทั้งหมดทั่วประเทศ ประมาณ 8,000 
หนวยเบิกจาย  และผูบริหารที่จะใชขอมูลเพื่อการบริหารไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

• การจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยบุคคลสําหรับระบบ GFMIS  เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําสง
ขอมูลจากหนวยเบิกจายตางๆ  ทั่วประเทศ  ผานระบบ Internet   โดยหนวยเบิกจายตางๆ  จํานวน 4,090 
หนวยเบิกจาย  สามารถนําสงขอมูลโดย  Excel Loader   ผานระบบรักษาความปลอดภัย Internet Token 
Key  นําสงขอมูลเขาสูระบบ GFMIS โดยไมตองไปนําสงขอมูลที่คลังจังหวัด 

• การพัฒนาสวนขยายระบบ  GFMIS  เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS หลัก   เปนการพัฒนาระบบงานตางๆ 
ใหเชื่อมโยงการปฏิบัติงานรวมกับระบบ GFMIS หลัก  ประกอบดวย 

 

 
 

1) การพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ  ( GFMIS-TR )  เพื่อนําระบบบริหารหนี้สาธารณะ 
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  (สบน .) มาใชประโยชน ในการบริหารเงินสด รับ-จาย 
ของรัฐบาล  พรอมสรางระบบรองรับเพื่อนําขอมูลที่เกี่ยวของจากระบบ GFMIS  และระบบ
ขอมูลของ สบน. มารวมอยูในระบบเดียวกัน  คือ  ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR)  
ทั้งนี้ เพื่อใหมีการใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนเครื่องมือในการ
ชวยใหการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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2) การพัฒนาระบบ GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ  (GFMIS-SOE)  ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร .)  เพื่อจัดทําฐานขอมูลกลางของการเงิน การคลัง  
การงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ  โดยดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลกับทุกรัฐวิสาหกิจเขากับระบบ 
GFMIS  

3) การพัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตรขององคการภาครัฐ   Government Strategic 
Management  System: GSMS) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร .)  
เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรเขากับระบบ GFMIS ที่มีอยูในปจจุบัน 
และสวนตอขยายในอนาคต   ทําใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อนําไปสูเปาประสงคของการ
บริหารผลการดําเนินงาน (Performance Goal)  และการบริหารการเงินการคลัง  (Monetary Goal)  
ของประเทศโดยพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเปนยุทธศาสตรแรก 

4) การพัฒนาสวนขยายระบบ GFMIS ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (GFMIS-Local  
Government: GFMIS-LG ) ระยะท่ี 1  เพื่อพัฒนาระบบขอมูลการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐใหสมบูรณและครอบคลุม ทั้งสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และ  องคการปกครอง 
สวนทองถ่ิน (อปท.)  ซ่ึงจะทําใหการจัดสรร  การเรงรัด  การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
ทุกหนวยงานสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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การใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550- 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ผลสําเร็จของงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  2551 
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การดําเนินงานดานการตรวจราชการ 
ดานการตรวจราชการ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยผูตรวจราชการกระทรวงการคลังและสํานักตรวจสอบ
และประเมินผลเปนหนวยงานหลักที่ รับผิดชอบในเรื่องการตรวจราชการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งสิ้นจํานวนรวม 799 หนวยงาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังมี
ผูตรวจราชการจํานวน 5 ทาน  และมีเจาหนาที่ผูชวยในการปฏิบัติงานทั้งสิ้นจํานวน 13 และไดกําหนด
วัตถุประสงคของการตรวจราชการตามแผนภูมิ  ดังนี้ 

  

 
 ในการดําเนินงานดานนี้  ผูตรวจราชการจะดําเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังที่ไดวางไวลวงหนา  เพื่อใหการตรวจราชการเปนไปอยางครบถวน
ตามวัตถุประสงค ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
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แผนการตรวจราชการ 
  

1. การตรวจติดตามการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ ของหนวยงานในสังกักระทรวง- 
การคลัง ตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ 
ดานการบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และดานการปรับระบบบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ  
ความทันสมัย ความโปรงใสในการทํางาน  

2. การตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง  ไดแก 

2.1 โครงการสงเสริม SMEs ภูมิภาค 
2.2 โครงการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.3  การดําเนินการตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.4  มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

3. การตรวจติดตามงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือที่ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เห็นสมควร ดังตอไปนี้ 

3.1 เร่ืองรองขอจากหนวยงานใหชวยเหลือสนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการที่ดําเนินการอยู แตมีปญหาขอขัดของ  
ซ่ึงไมสามารถแกไขหรือดําเนินการใหแลวเสร็จตามขั้นตอนปกติ สมควรไดรับการ
แกไข ประสานการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนจากหนวยเหนือ หรือหนวยบังคับ
บัญชาในระดับสูงกวา  

3.2 เร่ืองรองเรียน รองทุกข รองขอความเปนธรรม ที่เกี่ยวของกับสวนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อคล่ีคลาย หรือแกไข 
ความเดือดรอน 

3.3  เร่ืองที่เกี่ยวกับสถานการณ หรือเหตุการณสําคัญ หรือสาธารณภัยอันจําเปนที่รัฐบาล 
และหนวยงานในสังกัดตองเขาไปดําเนินการชวยเหลือและแกไขใหทันการ 

3.4  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับการมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
4. การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับรองนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
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ผลการตรวจราชการ 

คณะผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการคลัง  ตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551  ปรากฎผลการตรวจติดตาม  ดังนี้  
 

 
 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายและยุทธศาสตรของ 
กระทรวงการคลังทั้ง 3 ดาน คือ ดานการพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ ดานการบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ
ดานปรับระบบบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย ความโปรงใสในการทํางาน  

สําหรับด านการจัด เก็บรายไดของหนวยงานหลัก  3  หนวยงาน   คือ  กรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรนั้น  กรมสรรพากร และกรมศุลกากรสามารถดําเนินการไดตามประมาณ
การที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณ  ขณะที่กรมสรรพสามิตมีผลการจัดเก็บต่ํากวาประมาณการ 
ตามเอกสารงบประมาณที่กําหนดคิดเปนรอยละ 5  เนื่องจากการจัดเก็บภาษีน้ํามัน ไดต่ํากวาประมาณการ  
ซ่ึงเปนผลจากการลดอัตราภาษีน้ํามันแกสโซฮอลและดีเซลเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
(6 มาตรการ 6 เดือน  ฝาวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน) และการจัดเก็บภาษียาสูบไดต่ํากวาประมาณการ ซ่ึงเปนผล
จากในปงบประมาณ   พ.ศ. 2550 มีการชําระภาษีไวสูง จากการมีขาวการปรับขึ้นอัตราภาษียาสูบเกือบตลอด
ทั้งป ทําใหมีการกักตุนยาสูบ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีเบียรไดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากการบริโภค 
ที่ขยายตัวในอัตราลดลง 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดใหความรวมมือในการดําเนินงานอยางเต็มที่ และสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาล  อยางไรก็ตาม  การดําเนินการบางโครงการ  ยังคงมีปญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับของหนวยงาน ซึ่งหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของจะไดดําเนินการแกไขตอไป 

 

  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพในการตรวจราชการ

แบบบูรณาการตามกลยุทธการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการควบแนน  เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาส โดยโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังมีจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ
บานมั่นคงในที่ราชพัสดุ และโครงการจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย จากผล- 
การตรวจราชการฯ พบวา การดําเนินงานโครงการทั้ง 2 โครงการ สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม  การดําเนินโครงการยังคงมีปญหาอุปสรรคจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่มีหลายขั้นตอน ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดดําเนินการแกไขตอไป  
  

 สรุปผลการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
 

แผนการตรวจราชการฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค 
 

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

1 .  ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงาน/ แผนงาน/ โครงการ
ข อ ง ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง 3 ดาน คือ 
1 )  การพัฒนาสั งคมอย า งมี
คุณภาพ 
2) การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
3) ปรับระบบบริหารจัดการและ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย 
ความโปรงใสในการทํางาน 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
-  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 1,633,347 ลบ. สูงกวาปที่แลว คิด
เปนรอยละ 3.7 โดยเปนรายจายของปปจจุบัน
จํานวน 1,532,421 ลบ. สูงกวาปที่แลวรอยละ 
4.2 คิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละ 92.3 ของ
วงเงินงบประมาณ ซึ่งต่ํากวาปที่แลวที่มีอัตรา
การเบิกจายรอยละ 93.9 ของวงเงินงบประมาณ  
สํ าหรั บผลการ เบิ ก จ า ย ร า ยจ า ยลงทุ นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีการเบิกจายจํานวน  
267,482 ลบ. สูงกวาปที่แลวคิดเปนรอยละ 1.8 
 

1. รวบรวมปญหาอุปสรรคในการเบิก
จายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ  
การเรงรัดการเบิกจาย เพื่อแจงใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของทราบ 
และใชเปนขอมูลในการติดตามเรงรัดผล
การเบิกจายเงินงบประมาณขอหนวยงาน 
2. เรงรัดการดําเนินโครงการสําคัญๆ ซึ่ง
จะเปนกําลังสําคัญในการกระตุเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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ผลการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพากร 
- จัดเก็บรายไดไดจํานวน 1,276,080 ลบ. สูงกวา  
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จํานวน 
67,280 ลบ. คิดเปนรอยละ 5.6  และสูงกวาปที่
แลวคิดเปนรอยละ 14.0 
 
 
 
 
 

 
1 .  ดํ า เนินการติ ดตามและประ เมิน
สถานการณ เพื่อเรงรัดดําเนินนโยบาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดใหไดตามเปาหมายอยางตอเนื่อง  
ตลอดจนดําเนินการจัดประชุมหรือทํา
หนังสือช้ีแจงทําความเขาใจกับผูเสียภาษี 
เพื่อรับทราบขอกฎหมาย วิธีการปฏิบัติที่
ถูกตอง ตลอดจนประโยชนที่ผูเสียภาษี
จะไดรับจากการชําระภาษี เพื่อเปนการ
สรางความสมัครใจและเต็มใจในการจาย
ชําระภาษี 
2 .  กรณีการขอคืนภาษี เสนอแนะให 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เรงพิจารณา
เพื ่อใหเปนไปตามเปาหมายที ่กําหนด 
ดวยความรอบคอบและเที่ยงธรรม 

 ผลการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต 
- จัดเก็บรายไดไดจํานวน 287,303 ลบ. ตํ่ากวา
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จํานวน 
14,497 ลบ. คิดเปนรอยละ 5 และต่ํากวาปที่แลว
รอยละ 3.1 (ยังไมไดหักรายไดจากภาษีกิจการ
โทรคมนาคม) 
ผลการจัดเก็บรายไดของกรมศุลกากร 
- จัดเก็บรายไดไดจํานวน 90,602 ลบ. สูงกวา
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จํานวน 
11,802 ลบ. คิดเปนรอยละ 13.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดําเนินการเรงรัด และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี เพื่อใหผลการจัดเก็บ
ประจําปเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 
 
 
- ดําเนินการเรงรัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ เพื่อใหสามารถจัดเก็บ
รายไดใหไดตามเปาหมายอยางตอเนื่อง 
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2 .  ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงานโครงการตามนโยบาย
ของรั ฐบาลของหน วยง าน 
ในสังกัดกระทรวงการคลัง  
2.1 โครงการสงเสริม  SMEs 
ภูมิภาค 
 

 
 
 
 
-หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมมือกันในการสงเสริม 
SMEs ในภูมิภาคอยางเต็มที่ อาทิ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ไดออกตรวจสภาพกิจการของ
ผูประกอบการ พรอมทั้งใหความรูในการจัดทํา
บัญชี การจัดทํารายงานแสดงรายไดและคาใชจาย  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทยนอกจากจะดําเนินการดานอนุมัติ
สินเชื่อแลว ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ให
ความรูแกผูประกอบการ  อยางไรก็ตามการ
ดําเนินโครงการยังคงมีปญหาอุปสรรค  เชน  
ผูประกอบการชะลอการลงทุน อัตรา กําลังของ
หนวยงานในการสง เสริมผูประกอบการมี
จํานวนนอย  

 
 
 
 
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ควรประสานงานกัน เพื่อรวมกันกําหนด
หลักสูตรในการอบรมความรู ใหแก
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  เ พื่ อ ใ ห มี ค ว า ม รู
ครอบคลุมทุกดานในการเขารับการ
อบรมคราวเดียวกัน  
 
 
 
 
 

2 . 2   โครงการภายใตห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีการ
พัฒนาโครงการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา
ชุมชนภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
ฝกอบรมการเกษตรแบบพอเพียง   เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีการนําหลักปรัชญาฯ มาใชใน
การปฏิบัติงานอีกดวย 

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ควรดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพร
ความรู เพื่อใหประชาชนทราบ  และมี
ความ เข า ใจอย างชัด เจนและทั่ ว ถึ ง
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.3 การดําเนินการตามวาระ
แหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิ
บ า ล  แล ะก า รป อ ง กั น ก า ร
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได
สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานเขารับ
การอบรมความรู เ กี่ ย ว กับด านจริ ยธรรม 
คุณธรรม และการปองกันการประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สงเสริมจริยธรรม และคุณธรรมในหนวยงาน 
อาทิ ธ.ก.ส. จัดใหมีโครงการใสสะอาด และตน
กลาความดี เปนตน 
 
 
 

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ควรดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพร
ความรูดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหแกเจาหนาที่ของหนวยงาน
ไดรับทราบอยางทั่วถึง และจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม
อยางตอเนื่อง  
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2.4  มาตรการประหยัดพลังงาน
ตามมติของคณะรัฐมนตรี 

- ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดให
ความร วมมือในการปฏิบั ติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานฯ อยางเต็มที่ อยางไรก็ตามผล
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง   
การคลังสวนใหญ ยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
เนื่องจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
มีลักษณะงานในเชิงรุก โดยมีการลงพื้นที่จริง
อยางตอเนื่อง ซึ่งจําเปนตองใชพลังงานจํานวน
มาก สงผลใหตนทุนในการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น  

- ห น ว ย ง า น ข อ ง ก ร ม ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเกี่ยวของกับการ
จัดทําผลงานตามตัวช้ีวัด (KPI)  ควรเจรจา
ตกลงกับ TRIS เพื่อพิจารณากําหนด
หลักเกณฑของมาตรการประหยัดพลังงาน
ใหสอดคลองกับภารกิจและศักยภาพของ
หนวยงาน โดยเนนที่ประโยชนและความ
คุมคาที่ไดรับจากการใชพลังงานอยาง
แทจริง  ไมพิจารณาเฉพาะดานปริมาณการ
ใชแตเพียงอยางเดียว 
 

4.  การตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 
รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

- กระทรวงการคลังเปนเจาภาพหลักตามกลยุทธ
การตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการ
ควบแนนเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  และกระทรวงแรงงานประกอบดวย
โครงการภายใตกลยุทธ รวม 5 โครงการ โดย
โครงการที่ กระทรวงการคลั งรับผิ ดชอบ
ดําเนินการ  ไดแก 
1. โครงการบานมั่นคงในที่ราชพัสดุ 
2. โครงการจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
ใหกับผูมีรายไดนอย  
- ผลการตรวจติดตามโครงการบานมั่นคงในที่
ราชพัสดุ   
  กอนการตรวจติดตาม การดําเนินงานมีหลาย
ขั้นตอนอาจไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
   การตรวจรอบที่ 1 การดําเนินงานอยูระหวาง
การทําความเขาใจกับชาวบานในชุมชน และยัง
มิไดดําเนินการอีกหลายขั้นตอน  จึงมีความเสี่ยง
อยูในระดับที่ตองเฝาระวัง  
   การตรวจรอบที่  2 การดําเนินงานม ีความ
ค ืบหน า เพิ ่มม ากขึ ้น  และหลายช ุมชนได
ดําเนินการใกลสําเร็จตามเปาหมาย จึงมีความ
เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  
 

1. ดําเนินการชี้แจงทําความเขาใจกับสวน
ราชการและหนวยงานตางๆ ถึงเหตุผล
ความจําเปนในการคืนที่ราชพัสดุ ใหมี
ความเขาใจชัดเจนมากขึ้น พรอมทั้งมีการ
ขอบคุณยกยองชมเชยสวนราชการ
หนวยงานซึ่งใหความรวมมือในการ
สงคืนที่ราชพัสดุ ซึ่งจะผลดีตอการสงคืน
ที่ราชพัสดุไดตามเปาหมายมากขึ้น 
2. หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในการใชพ้ืนที่ราชพัสดุของสวนกลาง ที่
ไดรับจากการสงคืนจากสวนราชการ
ตางๆ ในการนําไปใชใหเกิดประโยชน
อยางแทจริง  
3. มีการจัดเก็บขอมูลที่ราชพัสดุอยางเปน
ระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน  
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   การตรวจรอบที่ 3 ทุกชุมชนสามารถดําเนิน
โครงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว จึงไม
มีความเสี่ยงคงเหลืออีก 
- ผลการตรวจติดตามโครงการจัดสรรที่ทํากิน
และที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย  
  กอนการตรวจติดตาม การดําเนินงานมีหลาย
ขั้นตอน อาจไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
   การตรวจรอบที่ 1 การดําเนินงานอยูระหวาง
การทําความเขาใจกับชาวบานในชุมชน และยัง
มิไดดําเนินการอีกหลายขั้นตอน  จึงมีความเสี่ยง
อยูในระดับที่ตองเฝาระวัง  
   การตรวจรอบที่ 2  การดําเนินงานมีความคืบหนา
เพิ่มมากขึ้น และหลายชุมชนไดดําเนินการใกล
สําเร็จตามเปาหมาย จึงมีความเสี่ยงอยูในระดับ
ที่ยอมรับได  
  การตรวจรอบที่  3  บางพื้ นที่ ยั งมีปญหา
อุปสรรคอยู บาง เนื ่องจากราษฎรบุกรุกที ่ดิน 
และยังไมยินยอมเชา แตพ้ืนที่สวนใหญสามารถ
ดําเนินโครงการไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
จึงมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  

 



 
                                                   

                                                   รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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กระทรวงการคลัง

พนักงานราชการ

19%

ลูกจาง

59%

ขาราชการ

22%

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 กระทรวงการคลังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก สงผลใหเกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานบริการกระทรวงการคลัง  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผู รับผิดชอบหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงการคลังโดยประสานงานกับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง   

กระทรวงการคลังมีบุคลากรทั้งสิ้น 42,494 อัตรา  แบงเปนขาราชการ  3,144อัตรา  พนักงาน
ราชการ 2,727  อัตรา  และลูกจาง 8,326 อัตรา  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรี  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจํานวน 491 อัตรา  แบงเปน ขาราชการจํานวน 230 อัตรา  พนักงาน
ราชการจํานวน 104 อัตรา  และลูกจางจํานวน 157 คน     

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิ: อัตราสวนของบุคลากรของกระทรวงการคลังและสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประกอบดวย งานสรรหา
บรรจุแตงตั้งขาราชการระดับสูงใหกับกรมในสังกัด   งานการประสานดูแลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และงาน
พัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรม  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ผานมา มีขาราชการที่ไดรับทุนการศึกษา
จากกระทรวงการคลังจํานวน 35 คน  เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ  จํานวน 30 คน และ
ปริญญาโทตางประเทศ  จํานวน 5 คน  สามารถแสดงเปรียบเทียบกับจํานวนผูรับทุนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548-2550 ไดตามแผนภูมิตอไปนี้   
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ขาราชการ

47%

พนักงานราชการ

21%

ลูกจาง

32%
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2548-2550
ป

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนการศึกษา

ปริญญาโทในประเทศ ปริญญาโทตางประเทศ ปริญญาเอก
 

แผนภูมิ: จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนการศกึษา 
 

นอกจากนี้  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการจัดการอบรมสัมมนา ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขาราชการ  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี มีผูเขารับ
การอบรมทั้งสิ้นจํานวน 111 คน 

• โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารมืออาชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผู
เขาอบรมจํานวน 50 คน 

• โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  มีผูเขาอบรมจํานวน 62 คน 

• โครงการเสริมสรางประสบการณดานบริหารสําหรับผูบริหารระดับกลางและระดับสูง 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีผูเขาอบรมจํานวน 30 คน 

• โครงการเสริมสรางทัศนคติและเสริมสรางพลังใจในการทํางานใหแกองคกร มีผู 
เขาอบรมจํานวน 261 คน 

• โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรในองคกร มีผูเขาอบรมจํานวน 
76 คน 

• โครงการนักบริหารระดับกลาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผูเขาอบรมจํานวน 
500 คน 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เ ร่ือง   การบริหารทรัพยากรมนุษย เชิงกลยุทธ 
เพื่อความสําเร็จ (HRM) มีผูเขาอบรมจํานวน 10 คน 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เ ร่ือง   การบริหารทรัพยากรมนุษย เชิงกลยุทธ 
เพื่อความสําเร็จ (HRD) มีผูเขาอบรมจํานวน 10 คน 

 



 
                                                   

                                                   รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-28 

 

 ในการพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ  
ซ่ึงประมาณรอยละ 83 ของผูเขารับการอบรมพึงพอใจภาพรวมของการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด มี
เพียงประมาณรอยละ 1 ซ่ึงไมพอใจตอภาพรวมของการอบรม รายละเอียดผลการสํารวจแสดงได 
ตามแผนภูมิตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ: สรุปความพึงพอใจโดยรวมของบคุลากรผูเขารบัการอบรม 

 
นอกจากนี้  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดพัฒนาระบบสมรรถนะ   เพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบ   โดยไดแตงตั้ งคณะทําแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ  (Competency)  
ของบุคลากรในสังกัด เพื่อนําหลักสมรรถนะไปใชพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงาน 
ตามการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง พ .ศ . 2551 ไดอยางสมบูรณ   และมีการใชกําลังคน 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามโครงสรางการแบงสวนราชการใหม  ซ่ึงไดกําหนดนโยบาย 
และมาตรการบริหารงานบุคคล โดยมุงเนนการใชขีดสมรรถนะเปนหลัก   

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2551-2552 โดยจัดใหมีการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ  ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร   
การกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและการจัดทําระบบประเมินสมรรถนะ  อันจะเปนประโยชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสม  และเปนการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมี 
ความเขมแข็งและมุงเนนการสนับสนุนกําลังคนใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุเปาหมายตามแผน
ยุทธศาสตรและมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนใหกาวหนาสูวิสัยทัศนขององคกรได 

 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

S1

23.59%

59.04%

16.54%
0.81% 0.02%

ระดับความพึงพอใจ
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ดานการปองปรามการเงินนอกระบบ 
 

 
 
ปจจุบันธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบการระดมเงินหรือการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง

ประชาชนไดมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการหลอกลวง ฉอโกงประชาชนใหมีความทันสมัย 
และมีความหลากหลายตามภาวะเศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยังคงเนนเปาหมาย 
แฝงเรนที่มุงหลอกลวงฉอโกงประชาชนผูหลงเชื่อหรือมีความโลภ และไดขยายตัวออกไปดําเนินการ
หลอกลวง ฉอโกงประชาชนในตางจังหวัดอยางแพรหลาย อาทิ การระดมเงินในลักษณะแชรลูกโซ  
การขายตรงแอบแฝงแบบแชรลูกโซ โดยใชสินคาบังหนา ทําใหเกิดผลกระทบตอฐานะความเปนอยู 
ครอบครัว ชุมชน และเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจการเงิน สังคมของประเทศเปนอยางมาก  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยกลุมปองปรามการเงินนอกระบบ เปนหนวยงานรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแล 
ของกระทรวงการคลัง ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่
แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
กําหนดมาตรการในการปองปรามการเงินนอกระบบ  และมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
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1. มาตรการในการปองปรามการเงินนอกระบบ  

1.1 ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเปนการเตือนภัยประชาชนมิให
ตกเปนเหยื่อ ถูกหลอกลวง ฉอโกง ในรูปแบบตางๆ อาทิ การแถลงขาวกระทรวงการคลัง  การเผยแพร
ขอมูลขาวสารโดยระบบ Internet การจัดทําสปอตโฆษณาและสารคดี ออกอากาศทางโทรทัศน เชน 
รายการ “สยามเชานี้” รายการ “จับตาเงินนอกระบบ” และรายการ “ประเด็นดังหลังขาว” เปนตน รวมทั้ง
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบใหครอบคลุมและ
ทั่วถึงมากขึ้น ในรูปแผนพับ โปสเตอร แผนบันทึกเสียง (CD) และแผนบันทึกภาพยนตร (VCD) 

1.2 การติดตาม สอดสอง ดูแล และสืบสวน พฤติกรรมของบุคคลและคณะบุคคลที่
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เขาขายการกระทําความผิดตามกฎหมายการกูยืมเงินฯ และกฎหมายการเลนแชร 
เชน การออกหนังสือเรียกตามมาตรา 7(1) (2) และ (3) แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ เพื่อรวบรวม
เอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดประกอบการดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

1.3 การปฏิบัติการเขารวมตรวจคนบริษัทที่กระทําความผิดตามมาตรา  7 (4)  
แหง  พระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ ซ่ึงชุดปฏิบัติการประกอบดวย พนักงานเจาหนาที่จากกลุมปองปราม
การเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กองบังคับการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมสรรพากร เปนตน 

2. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2.1 การดําเนินโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบใหกบั
หนวยงานและประชาชนในพื้นที่กลุมเปาหมาย โดยการฝกอบรมเกี่ยวกับนโยบายมาตรการของ
กระทรวงการคลังในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ และแนวทาง
ปองกันหรือเมื่อถูกหลอกลวงหรือฉอโกงแลวจะปฏิบัติอยางไร โดยกลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรม 
ไดแก พนักงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และผูนําองคกร
สวนทองถ่ินหรือผูแทนที่เปนสมาชิกเครือขายของ ธ.ก.ส. ของแตละจังหวัด จํานวนรุนละประมาณ 50 - 
70 คน โดยไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานผลการเผยแพรความรูตามโครงการฯ เพื่อใหวิทยากรตัวคูณ
รายงานผลการเผยแพรความรูที่กลาวในหลายชองทาง ประกอบดวย (1) ตู ปณ.1359 ปณจ.  บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 (2) โทรสาร 0-2618-3368 (3) Website : www.mof.go.th/fincrime2004  
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สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการฯ โดยรวมในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551 จากจํานวนผูเขารับการฝกอบรมทั้ง 8 รุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 809 คน ปรากฏวามีผูสง 
แบบรายงานผลการเผยแพรความรูฯ จํานวน 743 คน ซ่ึงเทากับมีจํานวนวิทยากรตัวคูณที่นําความรู
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถายทอดใหกับประชาชนเฉลี่ยรอยละ 91.84 ซ่ึงเกินกวา
เปาหมายที่กําหนด (รอยละ 90) 

 

รุนที่ จังหวัด 
จํานวนผูเขารับการ 

ฝกอบรม 
จํานวนผูที่สง 
แบบรายงานผล 

รอยละของจํานวนผูที่สง 
แบบรายงานผล 

  1 เชียงราย 70 64 91.42 
2 เชียงใหม 120 111 92.50 
3 ลําปาง 80 76 95.00 
4 แพร 70 65 92.85 

  5 นครพนม 100 91  91.00 
6 สกลนคร 100 92  92.00 

7 นาน 129 118 91.47 

8 อุตรดิตถ 140 126 90.00 

รวม 809 743 91.84 

 
2.2 การดําเนินการใหบริการประชาชนในการรับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแสจาก

ประชาชน ผูถูกหลอกลวง ฉอโกง หรือไดรับความเสียหาย เดือดรอนจากธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิด
กฎหมายภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ในหลายชองทาง โดยกําหนดเปาหมายไววา  ผู
รองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจะตองไดรับการตอบสนองภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน ซ่ึงจํานวนการ
รองเรียนหรือแจงเบาะแส  ดังนี้ 

1)  ศู น ย รั บ แ จ ง ก า ร เ งิ น น อ ก ร ะ บบ 
หมายเลข 1359 จํานวน 312 ราย 
2) ตู ปณ. 1359 ปณจ.บางรัก กท. 10500 
จํานวน 1 ราย 
3) ทางเว็บไซด www.mof.go.th/fincrime2004 
จํานวน 33 ราย 
4) E-Mail จํานวน 36 ราย 
 
 
 

 

e-Mail

9%

ศูนยรับแจง

82%

ตู ปณ. 1359

0%

Website

9%
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2.3 การดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

1) การเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาที่คดีถึงที่สุด เมื่อศาล 
ไดมีคําสั่งใหเพิกถอนการยึดหรืออายัดดังกลาว โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติและมีคําสั่งเพิกถอน 
การยึดหรืออายัดทรัพยสินจํานวน 4 ราย  

2) การเขารวมตรวจคนบริษัทที่มีพฤติการณเขาขายนาสงสัยกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม กับเจาหนาที่
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบหรือคนหาเอกสารหลักฐานสําหรับ 
ใชประกอบการพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจวา กระทําความผิด จํานวน 3 บริษัท 

3) การมอบหมายพนักงานเจาหนาที่ฯ ไปใหปากคําตอพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
พนักงานสอบสวน สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนด 
การกูยืมเงินฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคดี กรณีผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ 
จํานวน 8 คดี 

2.4 การดําเนินงานในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

1) เขารวมเปนผูแทนกระทรวงการคลัง ในคณะอนุกรรมการนโยบายและ
มาตรการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะอนุกรรมการ เนื่องจากความผิดฐาน
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ซ่ึงเปนหนึ่งในความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  ในการประสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิด และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding 
: MOU) กับหนวยงานที่ เกี่ยวของ จํานวน 2 ฉบับ คือ 1) เ ร่ือง ความรวมมือในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยรวมลงนามในบันทึกขอตกลง
รวมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และ 2)  เ ร่ือง ความรวมมือประสานงานในการคุมครองสิทธิผูบริโภคกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
จํานวน 18 หนวยงาน อาทิ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม เปนตน 
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3) เปนเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการดําเนินคดีในความผิดตาม
กฎหมายการเงินการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการประสานงานการดําเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. 2545 

4) ประสานนโยบายของกระทรวงการคลังและเขารวมประชุมประเมิน
สถานการณกับศูนยประสานความรวมมือการกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติแหงชาติ (ศก
อช.) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เนื่องจากการฉอโกงทางการเงินในรูปแบบตางๆ อาจมีสวน
เกี่ยวของหรือสนับสนุนทางการเงินใหกับกลุมกอการรายสากล ไดทําใหเกิดความรวมมือในการ
ประสานงาน วิเคราะหสถานการณ จัดวางเครือขายในการปองกันและแกไขปญหาที่กลาว รวมทั้ง
เสริมสรางความรู แลกเปลี่ยนขอมูล ทักษะในการปฏิบัติการและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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ดานการอํานวยการ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานอํานวยการของกระทรวงการคลัง  โดยมีสํานัก
บริหารกลางเปนผูรับผิดชอบหลัก  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  
การดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ และงานเลขานุการ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง การบริหารแผนการเงิน และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้ง
ดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณโดยรอบกลุมอาคารกระทรวง   การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวง และประสานในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปของกระทรวง การดําเนิน การเกี่ยวกับการประสานงาน สําหรับงานในราชการที่มิไดแยก 
ใหเปนหนาที่โดยเฉพาะของสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวง รวมทั้งการดําเนินการ 
ในการทําหนาที่เปนฝายเลขานุการในคณะทํางาน อนุกรรมการ   หรือคณะกรรมการตางๆ   
ตามภารกิจหรือกิจกรรมพิเศษที่กระทรวงไดรับมอบหมาย การดําเนินการในการทําหนาที่เปนศูนย
ประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1. การปฏิบัติงานดานสารบรรณของกระทรวง  ซ่ึงทําหนาที่   วิเคราะห    พิจารณาวา
ควรจะสงเรื่องราชการ  เอกสาร  หนังสือเรื่องนั้นจากหนวยงานภายนอกไปใหหนวยงานใดในสังกัด
กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบหรือดําเนินการ และตรวจสอบความเรียบรอยเร่ืองที่หนวยงาน 
ในสังกัดเสนอมายังผูบริหารของกระทรวงพิจารณาสั่งการ อนุมัติ  ลงนามถึงหนวยงานภายนอก  หากไม
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ หรือมีประเด็นสงสัย ขอเสนอแนะจากผูบริหารระดับสูง   
สํานักบริหารกลางก็จะประสานงานไปยังหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อแจงใหทราบกอนที่จะดําเนินการ 
ตามขั้นตอนตอไป   และรวมทั้งการตรวจสอบกลั่นกรองมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาถึงกระทรวงการคลัง 
เพื่อสงตอใหหนวยงานในสังกัดพิจารณาและดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นๆ 
 

 



 
                                                    รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-35 

 

  2.  การพิจารณา  ตรวจสอบ  กล่ันกรองการแตงตั้งผูแทนกระทรวงในคณะกรรมการ
ตางๆ เพื ่อประสานงานใหหนวยงานในสังกัดและหนวยงานเจาของเรื ่องคณะกรรมการทราบ 
การเปนผูแทนในคณะกรรมการนั้น รวมท้ังทําหนาที่เปนฝายเลขานุการในคณะทํางาน  อนุกรรมการ 
และคณะกรรมการตาง ๆ  ตามภารกิจหรือกิจกรรมพิเศษที่ทางกระทรวงไดมอบหมายใหดําเนินการ     

  3. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานทั่วไปที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวน
ราชการใดโดยเฉพาะ เชน การประสานงานใหราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัด  และ/หรือหนวยงาน 
ในกํากับไปเตรียมความพรอมที่ รัฐสภาในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาของรัฐบาล  การอภิปราย 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ...   การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล   
การประสานหนวยงานในสังกัดเพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกระทรวง  เปนตน 

4 .  การรวบรวมขอมู ลและสรุปรายงานผลการดํ า เนินการที่ หน วยงานอื่ น 
หรือคณะรัฐมนตรีขอใหกระทรวงการคลังดําเนินการรวบรวมขอมูลในภาพรวมหรือขอมูลที่มิไดเจาะจง
หนวยงานหนึ่งหนวยงานใดเฉพาะ   

5. ดําเนินการจัดเวียนมติคณะรัฐมนตรี  ขอมูล  หนังสือ  เอกสารของหนวยงานราชการ  
เอกชน  ทางระบบอิเล็กทรอนิกสและ /หรือเอกสาร  ใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของในสังกัดทราบ 
และเปนแนวปฏิบัติ  

  6. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดพิธีการ  กิจกรรมวันสําคัญ และกิจกรรมพิเศษ
ในนามของกระทรวงการคลัง  โดยประสานงานกับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัด และหนวยงาน 
ในกํากับเขารวมพิธีการและกิจกรรม 

  7. การบริหารจัดการการใชหองประชุมกระทรวงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดปฏิบัติงานดานการอํานวยการ
กระทรวงโดยยึดหลักการสรางประสิทธิภาพตามกรอบการบริหารราชการของกระทรวง ไมวาจะเปนใน
เร่ืองการบริการ การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดกิจกรรมและพิธีการตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปนหนวยงานกลางดานอํานวยการและประสานงานระดับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ และระดับกระทรวง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดมีการพยายามปรับปรุงประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
อยางตอเนื่องจากปกอน  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัด 
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตองตอบสนองตอเร่ืองที่เขามาภายใน 15 วัน ซ่ึงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังก็ไดคะแนนเต็ม ทั้งนี้ในปตอมา แมวาจะไมไดเปนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว แตก็ยังดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพจนปจจุบันสามารถ
ตอบสนองตอเร่ืองภายนอกไดภายใน 3 วัน 

 นอกจากนี้  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยังไดมีการทําการสํารวจความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการงานอํานวยการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ซ่ึงผลการสํารวจสามารถแสดงได
ดังตาราง  ตอไปนี้ 

 

ที่ 
ประเด็นวัดความพึงพอใจ รอยละ 

1. ดานการใหบรกิารของเจาหนาท่ี  
1.1 เจาหนาทีใ่หบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และกระตอืรือรน 71 
1.2 เจาหนาทีใ่หบริการดวยความสุภาพ เปนมติร และใสใจในการใหบริการ 72.4 
1.3 เจาหนาทีใ่หคาํแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 68.4 

 รวม 70.6 
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2.1 เจาหนาทีต่รวจสอบเอกสารกอนดําเนินการอยางละเอียดถูกตอง 72.8 
2.2 เจาหนาทีใ่หบริการดานขอมลู/รายละเอียดตางๆในการดาํเนินการ 69.4 
2.3 เจาหนาทีด่ําเนนิการจนแลวเสร็จตามขั้นตอนอยางถูกตอง 68.8 
2.4 ระยะเวลาและขั้นตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม 69.8 
2.5 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ 71.2 
 รวม 70.4 
3. ดานสิง่อํานวยความสะดวก  

3.1 มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ 75.2 
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ 74.2 
3.3 มีเครื่องมือใหบริการ/ที่ใชในการติดตอส่ือสาร เชน เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท 

โทรสาร 
71 

 รวม 73.46 
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ดานการตรวจสอบภายใน 

ความสําคัญในการบริหารจัดการองคกร ไดแก การบริหารจัดการองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายที่กําหนดไว   จากความดังกลาวนี้จะเห็นไดวาภาระหนาที่ของผูบริหารจัดการองคกรนั้น 
มีหลากหลายและครอบคลุมไปในทุกกิจกรรมที่ เกิดขึ้นภายในองคกรไมวาจะเปนในระดับของ 
การวางแผนเชิงกลยุทธและการดําเนินการ   ดังนั้น ผูบริหารขององคกรจึงจําเปนตองมีเครื่องมือในการ
สรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นไดวา องคกรนั้นมีการควบคุมภายในที่ดี  ซ่ึงการจะสรางความมั่นใจดังกลาว
ใหเกิดขึ้นมีไดหลายวิธี  หนึ่งในวิธีดังกลาวไดแก  การตรวจสอบภายใน โดยผูบริหารสามารถใชเปน
กลไกในการติดตามการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุมคา 

ดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตนวางานตรวจสอบภายในเปนงานที่ชวยสนับสนุนและสงเสริม 
ใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอันที่จะชวยเพิ่มคุณคา
ใหกับองคกร  ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน 
และการบัญชีเทานั้น  แตการตรวจสอบภายในหมายรวมถึงกิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรม
และการใหคําปรึกษาอยางอิสระ  ซ่ึงองคกรจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ขององคกรใหดีขึ้น    ชวยใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  ขอบเขตของงานตรวจสอบ
ภายในจึงครอบคลุมทุกภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารองคกร  ซ่ึงอาจจําแนกงานใหบริการ
ของการตรวจสอบภายใน แกองคกรและหรือหนวยงานที่รับบริการไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. บริการใหความเชื่อมั่น ( Assurance  Services )  หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานตางๆ  
อยางเที่ยงธรรม  เพื่อนํามาประเมินผลอยางอิสระ  ดวยความระมัดระวังและรอบคอบตามมาตรฐาน
วิชาชีพและเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  แบงไดเปนหลายประเภท  เชน การตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Audit)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)  การตรวจสอบการดําเนินงาน 
(Performance Audit) เปนตน 

2. บริการใหคําปรึกษา (Consulting  Services)   หมายถึง   กิจกรรมการใหคําแนะนํา  
และการใหบริการที่เกี่ยวของแกองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคุณคา  คําแนะนํา  การอํานวยความ
สะดวก   ฯลฯ 

ผลงานของผูตรวจสอบภายในคือ รายงานผลการตรวจสอบ  ซ่ึงจะสรุปผลการตรวจสอบขอมูล
ทั้งหมด  ผลที่จะกระทบ  และขอเสนอแนะ ซ่ึงจะทําใหผูบริหารสามารถใชประโยชนจากรายงานดังกลาว
ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   



 
                                                   

                                                   รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-38 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการคลัง  การดําเนินงานจึงแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และ
สวนตรวจสอบภายในระดับกรมซึ่งรับผิดชอบงานดานการตรวจสอบภายในของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  การดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาสามารถสรุปได  ดังนี้          

ในสวนของกระทรวงการคลัง  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยกลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการดานการตรวจสอบภายใน  โดยเปนกลไกในการติดตามการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกระทรวง  ปจจุบันรับผิดชอบตรวจสอบสวนราชการ
ระดับกรมในสังกัด รวม  9  หนวยงาน ไดแก 

          1.   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
          2.   กรมธนารักษ 
          3.   กรมบัญชีกลาง 
          4.   กรมศุลกากร 
          5.   กรมสรรพสามิต 
          6.   กรมสรรพากร 
          7.   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
          8.   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
          9.   สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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ในปงบประมาณที่ผานมา   กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไดดําเนินการบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนการปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงอยางครบถวน สรุปได   ดังนี้ 

1.  งานดานการตรวจสอบ   ไดแก 

1.1  การติดตามและสอบทานการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในภาพรวม   ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 -2551 

1.2 การติดตามและตรวจสอบการใชรถยนตของผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 – 2551 

1.3 การตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  
(CCTV)  ของสํานักงานปลักระทรวงการคลัง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

1.4 การติดตาม สอบทาน และประมวลผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน 
ในสังกัดกระทรวงการคลัง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 

1.5 การสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกระทรวง ฯ (แบบ ปส.) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 – 2551 

1.6 การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง. ในภาพรวมของ
กระทรวงฯ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 

1.7 การสอบทานรายงานผลและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ของสวน
ราชการในสังกัด   ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 

1.8 การสอบทานรายงานผลการดําเนินงานทางดานการเงินและการปฏิบัติตามหลักการบัญชี
ภาครัฐ ของสวนราชการในสังกัด   ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 

2. งานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม   

2.1  การจัดวางระบบการวางแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

2.2 ติดตาม  และรายงานผลการดําเนินการตามแผน ฯ ของหนวยงานตาง ๆ เปนรายไตรมาส 
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2.3 จัดทําคูมือการดําเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง  สําหรับใชเปนแนวทางในการศึกษา
และปฏิบัติงาน 

3. งานดานการพัฒนางานของบุคลากร 

3.1 กํากับติดตามใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   

3.2  สนับสนุนการฝกอบรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

3.3 จัดใหมีระบบการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีการประเมินตนเองเปน
ประจําทุกป 

3.4 จัดใหมีการสอบถามความพึงพอใจของหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของตาง ๆเพื่อนําขอมูล 
มาใชในการพัฒนางานใหมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอองคกรมากยิ่งขึ้น  
ซ่ึงผลการสํารวจปรากฏวาผูรับตรวจสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดี ถึง ดีมาก 

ในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  สวนตรวจสอบภายในระดับกรมทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อชวยใหผูบริหาร 
เกิดความเชื่อมั่นตอความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ และความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน 

                   สวนตรวจสอบภายในระดับกรม  ไดมีการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามระเบียบและ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง  ตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตร  ซ่ึงในปงบประมาณ 
พ.ศ.  2551 ไดปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป  ดังนี้ 

1.  การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
2.  การสอบทานแผนการจัดซื้อ / จัดจาง  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ

จัดซื้อ / จัดจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   
3.  การตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค   
4.  การตรวจสอบการใชรถยนตของผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ

ประจําตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนงของสวนราชการ  และ
สอบทานการควบคุมยานพาหนะ 

5. การตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ในปงบประมาณที่ผานมา  สวนการตรวจสอบภายในระดับกรมมีเปาหมายการปฏิบัติงานคือ  
การจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติ ง านตามแผนการตรวจสอบใหได ไมนอยกว า  18 รายงาน  
ซ่ึงสวนตรวจสอบภายในระดับกรมสามารถทําได 19 รายงาน   หรือคิดเปนประมาณรอยละ 106  
ของเปาหมาย  ซ่ึงผลการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 – 2551  สามารถแสดงไดตามแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิ: แสดงการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินการกับคาเปาหมาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 
 

นอกจากนี้  ในปงบประมาณที่ผานมาสวนตรวจสอบภายในระดับกรม  ไดมีการจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน  โดยสงใหสวนราชการผูรับการตรวจสอบ
เปนผูตอบแบบสอบถามดังกลาว  ซ่ึงผลการสํารวจความพึงพอใจสามารถแสดงได  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
          
 

แผนภูมิ  :  ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในภาพรวมของสวนตรวจสอบภายในระดับกรมกรม 
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รอยละ 7 ของผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในการทํางานของสวนตรวจสอบภายใน 
ระดับกรมในระดับดีมาก  รอยละ 53 พอใจในระดับดี  และรอยละ 40 พอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงสวน-
ตรวจสอบภายในระดับกรมจะไดปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการสํารวจ  ตอไป      

อยางไรก็ตาม  สวนตรวจสอบภายในระดับกรม  ก็ไดมีการทบทวนการปฏิบัติงานโดย
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน  และจัดทําแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) 
เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป   เพื่อพัฒนางานตรวจสอบใหเปนไปตาม
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม 
กับภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  เพื่อใหหนวยงานไดมีการพัฒนา 
ทั้งกระบวนการทํางานและบุคลากร ไปพรอมกัน 
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ดานประชาสัมพันธ 
 

ภารกิจและนโยบาย  ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงการคลัง เปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานตางๆ ขององคกรในทุกๆ ดาน  เนื่องจากในปจจุบัน มีปจจัยหลายอยางที่
ทําใหหนวยงานภาครัฐตอง “ตีฆอง รองปาว”  นําเสนอขอมูลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง โปรงใส 
ตรวจสอบได กอปรกับขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังมีความพิเศษ คือ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจ  จึงมีความยาก และสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง วัตถุประสงคของการเผยแพร-
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ  จึงมีความเฉพาะ คือ ไมเพียงแตตองการใหประชาชนรับรู-
รับทราบขอมูล แตยังหวังผลใหเกิดความเขาใจ และเชื่อมั่นในภารกิจและนโยบายดวย เพื่อใหเกิดผลดี
สูงสุดตอการดําเนินงานขององคกร และตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินงานดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ในฐานะหนวยงานที่ดําเนินการกํากับ ดูแล นโยบายและภารกิจดานการสื่อสาร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทั้งระดับกระทรวง และ กรม (สํานักงานปลัดฯ) ไดดําเนินการจัดทํา กิจกรรม / แผนงาน
ประชาสัมพันธกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ  

 
1.  ผลการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 

สําหรับในปประมาณ พ.ศ. 2551 กลุมสารนิเทศการคลัง ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สูสาธารณชน ผานสื่อแขนงตางๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองคกร โดยเนนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมผูรับ
สารเปาหมายกลุมตางๆ ไดอยางครอบคลุม ดวยเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่งายตอการทําความเขาใจ  
และสามารถนําไปใชประโยชนตอไดจริง ซ่ึงสามารถสรุปผลการจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 
ของกลุมสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ไดดังนี้  คือ 

 
ลําดับท่ี สื่อ ผลการดําเนินงาน 

2551 2550 
1 ภาพขาวกระทรวงการคลัง  927 เร่ือง 727 เร่ือง 
2 แถลงขาวกระทรวงการคลัง 95 ฉบับ 106 ฉบับ 
3 e-MOF Magazine (เผยแพรในระบบ Intranet เครือขาย

วายุภักษ) 
12 เลม 12 เลม 

4 e-Broadcasting 48 เร่ือง 19 เร่ือง 
5 คํากลาว/ปาฐกถาของผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง  16 เร่ือง 12 เร่ือง 
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2.  โครงการขยายฐานการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการคลังสูสาธารณชน เปนหนึ่งใน
โครงการยอยของแผนงานประชาสัมพันธ  ประจําปงบประมาณ 2551 โดยดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ ภายใต Theme  “เศรษฐกิจดีได คนไทยตองเชื่อมั่น” สู
สาธารณชนโดยตรงผานสื่อ Mass Media (ส่ือโทรทัศน – ส่ือวิทยุ – ส่ือหนังสือพิมพ) ทําใหสามารถ
ควบคุมเนื้อหา ชองทาง ความถี่ ของการจัดทําสื่อได ถือเปนการอุดชองวางในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชน ทําใหประชาชนมีโอกาสในการถวงน้ําหนักในการเปดรับขาวสาร สรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี สื่อ ผลการดําเนินงาน 

2551 2550 
1 ส่ือโทรทัศน 183 คร้ัง 200 คร้ัง 
2 ส่ือวิทยุ 854 คร้ัง 450 คร้ัง 
3 ส่ือหนังสือพิมพ 20 คร้ัง 30 คร้ัง 

 

 
 

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกลาว  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยังไดดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธอ่ืนๆ อาทิ กิจกรรมนิทรรศการ  บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ  
ในงานวันขาราชการพลเรือน บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ และหนวยงานในสังกัดฯ 
เพื่อเผยแพรในบริเวณกระทรวงการคลัง การอบรมใหความรูแกส่ือมวลชน กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ 
และกิจกรรมมวลชนสัมพันธตางๆ ซ่ึงเนนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรกระทรวงการคลัง  
และภาพลักษณที่ดีของระบบเศรษฐกิจโดยรวมสูสาธารณชนทั้งในระดับประเทศ และ เวทีระดับ
นานาชาติ ซ่ึงทั้งหมดจะดําเนินการภายใตหลักการของ “ความจริงใจ – รวดเร็ว – ถูกตอง – กอใหเกิด
ความเชื่อมั่น” ในขอมูลขาวสาร ซ่ึงจะทําใหภารกิจและนโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลัง และ รัฐบาล 
ไดรับความรวมมือ การยอมรับและเชื่อมั่น สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทายที่สุด 
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                                                   รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-46 

 

การดําเนินงานดานกฎหมาย 
 

กระทรวงการคลังใหความสําคัญในการดําเนินการดานกฎหมาย รวมถึงการใหบริการแกบุคคล 
ผูเขารับบริการในการคนควาความรูดานกฎหมายอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการดานการกํากับ ดูแล 
ประสานงาน และบูรณาการขอมูลดานกฎหมายของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้  ยังดําเนินการ 
ดานกฎหมายอื่นๆ อันพึงจะตองใหการบริการ หรือดําเนินการเพื่อใหการดําเนินการดานกฎหมาย 
ของกระทรวงการคลังสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ในการดํา เนินงานดานกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กลุมกฎหมาย 
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจทางดานกฎหมายของกระทรวงการคลัง โดยมี 
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลังเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง และมีหนาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

- การปฏิบั ติหน าที่ ในฝ า ย เลขานุก ารของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุทธรณคํ าสั่ ง                       
ทางปกครอง รวมทั้งการหาขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่มีความจําเปนในการนํามาพิจารณา
ประกอบการประชุมของคณะกรรมการฯ  

- การปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง 
ตลอดจนบูรณาการขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง และประสาน
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป 

- การปฏิบั ติหน าที่ ในการศึกษา  หรือหาข อมู ล  สนับสนุนในการจั ดทํ าหนั งสื อ                      
เพื่อใหความเห็นทางกฎหมายตามที่หนวยงานดังกลาวไดขอความเห็นทางกฎหมายมายัง 
ที่ปรึกษากฎหมายฯ 

- การดําเนินการดานคดีแพง อาญา หรือคดีปกครอง ตลอดจนการดําเนินการในสวนตาง  ๆที่เกี่ยวของ 
กับคดีดังกลาว 

- การจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา  อาจสรุปตามภารกิจได  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2-47 

 

ภารกิจท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีในฝายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

การดําเนินงานตามภารกิจนี้  รวมถึง  การตรวจสอบความครบถวนของขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
กับประเด็นที่ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดยื่นหนังสืออุทธรณมายังหนวยงานที่รับผิดชอบ ประกอบกับ
ศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของตามแตละกรณี และนําขอเท็จจริงที่ไดมาปรับใช 
กับขอกฎหมายที่ไดคนความาตามขางตน จากนั้นจัดทํารายงานในประเด็นที่ผูอุทธรณฯ ไดยื่นหนังสือ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง เมื่อคณะกรรมการฯ ไดมีมติของที่ประชุม
ในเรื่องดังกลาว กลุมกฎหมายจึงจัดทํารายงานการประชุมในแตละคราวเพื่อแจงไปยังคณะกรรมการฯ 
ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมพรอมทั้งจัดทําคําวินิจฉัยและแจงไปยังหนวยงานที่ไดรับหนังสือ 
ยื่นอุทธรณฯ ของผูอุทธรณตอไป 
 
ภารกิจท่ี 2  การปฏิบัติหนาท่ีในฝายผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง 
ตลอดจนบูรณาการขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง และประสานไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติหนาที่ในการรวบรวม ตรวจสอบการดําเนินการให
เปนไปตามขั้นตอนของการพัฒนากฎหมายของสวนราชการที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนด
ไว จากนั้นนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง พรอมทั้งจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อเปนหลักฐานของสวนราชการ ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งในการประเมินผลการพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ อีกทั้งบูรณาการขอมูลจากการพัฒนากฎหมายของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพื่อแสดงใหทราบถึงผลการพัฒนากฎหมายในภาพรวมของกระทรวงการคลัง อีกทั้ง
ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการประเมินผลการพัฒนากฎหมายซึ่งเปนหลักเกณฑสําคัญ 
ในการประเมินฯ ดังกลาวอีกดวย จากนั้นรายงานผลไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามกําหนด
ระยะเวลาตอไป 
 
ภารกิจท่ี 3  การปฏิบัติหนาท่ีในการศึกษา-หาขอมูล สนับสนุนในการจัดทําหนังสือเพื่อใหความเห็นทาง
กฎหมายตามที่หนวยงานอื่นๆ ไดขอความเห็นทางกฎหมายมายังท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของในประเด็นที่
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดสอบถามความเห็นทางกฎหมายมายังที่ปรึกษากฎหมาย และ
จัดทําหนังสือแจงความเห็นทางกฎหมายตอบไปยังหนวยงานนั้นๆ  
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ภารกิจท่ี 4  การดําเนินการดานคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง ตลอดจนการดําเนินการในสวนตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับคดีดังกลาว 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานเปนตัวกลางในการประสานในสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของในกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งทางคดีแพงและทางคดีอาญา รวมทั้งกรณีการดําเนินการ 
ในทางคดีปกครองจนกระทั่งเสร็จสิ้นคดี ทั้งนี้การดําเนินการบางสวนกลุมกฎหมายมีความเปนที่ตอง 
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมจากสวนวินัยและคุณธรรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลอีกดวย 
 
ภารกิจท่ี 5  การจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อเสนอไปยังสํานักงานกฤษฎีกา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการในการประสานงานกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพื่อทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่หนวยงานนั้นๆ รับผิดชอบอยู และมีความจําเปนเรงดวน 
ที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ตลอดจนตรวจสอบวากฎหมายดังกลาวนั้นสอดคลองกับนโยบาย 
ของรัฐบาล  จากนั้นกลุมกฎหมายจะนําขอมูลดังกลาวมาบูรณาการให เปนขอมูลในสวนของ
กระทรวงการคลังเพื่อนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551 

 
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 9  ที่ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสาร
อยางนอย 8 ประเภท ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  รวมทั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการไดมี
ประกาศเปนหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู 
ประกาศ  ณ วันที่  24  กุมภาพันธ  2541 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ศูนยขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ไดดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 

 

 
 
1.  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศ 
การประกวดราคาและสอบราคา  รวมถึงผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เผยแพรลงใน
เว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง   และรายงานผลการปฏิบัติตาม   พ .ร .บ .   ขอมูลขาวสารใหสํานักงานปลัด- 
สํานักนายกรัฐมนตรีทราบ อีกทั้งไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว โดยมีเร่ืองที่สามารถตอบสนองหรือใหบริการ
ขอมูลขาวสารไดภายในกําหนดรอยละ 100 
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2.  การเสริมสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ใหแกบุคลากรในหนวยงานของรัฐ   

ในปงบประมาณ  พ.ศ.2551 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ไดจัดอบรม / สัมมนาสรางความรู ความเขาใจ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 สําหรับขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
สํานักงานรัฐมนตรี เพื่อใหทราบถึงสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

3. การประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารของราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

       สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทาง
ตางๆ  อันไดแก ส่ือวิทยุและโทรทัศน และสื่อส่ิงพิมพ เชน แผนพับ โปสเตอร เปนตน เพื่อใหประชาชน
ทราบวาสามารถขอขอมูลขาวสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจากศูนยขอมูลขาวสาร 
ของราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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4. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการบริหาร
จัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูลขาวสาร 

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดออกแบบ
สอบถามความเห็นของประชาชนตอการเปดเผยขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยการประมวลความพึงพอใจของประชาชนตอการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร และนําผลดังกลาวมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเปนการดําเนินการตอเนื่องจากปที่ผานมา 



 
 
 
 

สวนที่ 3 
รายงานการเงิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2551 และ 2550 

        

    หมายเหตุ  (พันบาท) 

สินทรัพย    2551 2550 

สินทรัพยหมุนเวียน      

 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด   2 765,819 642,564 

 ลูกหนี้ระยะส้ัน   3 1,321 447 

 รายไดคางรับ   4 584 386 

 เงินลงทุนระยะสั้น   5 99,557 97,064 

 สินคาและวัสดุคงเหลือ   716 681 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน    867,997 741,142 

       

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ  6 666,058 670,924 

 สินทรัพยไมมตีัวตน (สุทธิ) 7 735,495 1,100,347 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    1,401,553 1,771,271 

รวมสินทรัพย    2,269,550 2,512,413 

       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี ้ 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2551 และ 2550 

        

    หมายเหตุ  (พันบาท) 

หนี้สิน    2551 2550 

หนี้สินหมุนเวียน      

 เจาหนี้ระยะสัน้  8 1,653            14,017  

 คาใชจายคางจาย  9 700  6,394  

 รายไดรอการรบัรูระยะสั้น   -         217,883  

 เงินรับฝากระยะสั้น  10 265,562    162,871  

 หนี้ส้ินหมนุเวยีนอื่น   357            322  

รวมหนี้สินหมุนเวียน    268,272 401,487 

หนี้สินไมหมนุเวียน       

 รายไดรอการรบัรูระยะยาว                                11 163,560 -  

 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว   1,500          1,500  

 เงินรับฝากระยะยาว -  97,064 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    165,060           98,564  

รวมหนี้สิน    433,332 500,051 

       

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน      

 ทุน     269,250    269,250  

 รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม   1,566,968 1,743,112 

รวมสินทรัพยสุทธิ    1,836,218 2,012,362 

รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ   2,269,550 2,512,413 

       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี ้  
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งบรายไดและคาใชจาย 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2551 และ 2550 

       

    หมายเหตุ  (พันบาท) 

รายไดจากการดําเนินงาน   2551 2550 

 รายไดจากรัฐบาล :     

 รายไดจากรัฐบาล  29,903,534 36,250,558 

 รายไดจากแหลงอื่น:    

 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค   54,939 - 

 รายไดระหวางหนวยงาน   872,141 504,654 

 รายไดอ่ืน  12,526 1,166,374 

 รวมรายไดจากแหลงอื่น   939,606 37,921,586 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน   30,843,140 37,921,586 

คาใชจายจากการดําเนินงาน     

  คาใชจายดานบุคลากร  12 116,901 108,924 

  คาบําเหน็จบํานาญ   85,549 85,058 

  คาใชจายในการฝกอบรม   64,163 84,265 

  คาใชจายในการเดินทาง   3,620 16,879 

  คาวัสดุและใชสอย  13 29,410,809 35,887,365 

  คาสาธารณูปโภค  14 129,061 117,958 

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 15 627,834 106,668 

  คาใชจายเงนิอดุหนนุ   - 10,000 

  คาใชจายอืน่   580,252 216,684 

รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน   31,018,189 36,633,801 

รายไดต่ํา (สูง) กวาคาใชจายจากการดําเนนิงาน   (175,049) 1,287,785 
       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี ้  
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งบรายไดและคาใชจาย 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2551 และ 2550 

       

      (พันบาท) 

     2551 2550 

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน    

 กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจาํหนายสินทรพัย   - 3,097 

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนนิงาน  - 3,097 

รายไดต่ํา (สูง) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ (175,049) 1,284,688 

รายไดต่ํา(สูง)กวาคาใชจายสทุธิ   (175,049) 1,284,688 

รายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ     

         รายไดแผนดนิ -นอกจากภาษ ี   

 รายไดจาการขายสินคาและบริการ  675 65,939 

 รายไดอ่ืน   381,885 1,682,583 

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ   382,560 1,748,522 

รายไดแผนดินนําสงคลัง   381,532 1,749,221 

รายไดแผนดินรอนําสง   1,028 699 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
หมายเหตุท่ี 1.   นโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 

                    1.1   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง  (Accrual 
Basis)  ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดรอบ
ระยะเวลาบัญชี  ตามปงบประมาณเริ่มตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  ปปจจุบันจนถึงวันที่   30  กันยายน  ปถัดไป 
                    1.2   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดหรือสินทรัพยที่เปรียบเสมือนเงินสด 
เชน เช็ค  ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ  และเงินลงทุนระยะสั้นที่เปนเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน รับรูตามมูลคา 
ที่ตราไว   
                    1.3   เงินทดรองราชการ  รับรูเมื่อไดรับเงินควบคูไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการ 
รับจากคลัง 
                    1.4   เงินฝากคลัง  รับรูในราคาตามมูลคาที่ตราไว  
                    1.5   ลูกหนี้เงินยืม  รับรูตามจํานวนเงินในสัญญายืมไมวาจะจายใหยืมจากเงิน
งบประมาณ  หรือเงินนอกงบประมาณ  และไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
                    1.6   รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ จะรับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ 
ซ่ึงประกอบดวยรายไดจากเงินงบประมาณที่ยังไมไดรับตามจํานวนคาใชจาย ตามจํานวนหนี้ที่ไดบันทึก
บัญชีไว 
                    1.7   วัสดุคงเหลือ    แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเขากอนออกกอน   
                    1.8   เงินลงทุนระยะสั้น  หมายความถึงเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป แสดง
ตามมูลคาที่ตราไว 
                    1.9   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ 
                                   -  ท่ีดิน   กระทรวงการคลังใชที่ดินของที่ราชพัสดุ    
                                   -  อาคาร   รับรูตามราคาทุนทั้งที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 
แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน   
                                   -  อุปกรณและครุภัณฑ   รับรูตามราคาทุนโดยรับรูรายการที่มีมูลคาตอหนวยตอชุด  
หรือตอกลุม ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ซ้ือหรือไดมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2545  
สําหรับรายการที่จัดซื้อหรือไดมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  เปนตนไปจะรับรูเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 
5,000 บาทขึ้นไป 
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 1.10   เจาหนี้  รับรูเจาหนี้จากการซื้อสินคาและบริการ  เมื่อหนวยงานไดตรวจรับสินคา
และบริการ  และสินทรัพยจากผูขายแลว  แตยังมิไดชําระเงินและสามารถระบุมูลคาสินคาและบริการ 
ไดชัดเจน 
 1.11 คาใชจายคางจาย   ที่เกิดจากขอกําหนดของกฎหมาย  ขอตกลงในสัญญาหรือ 
จากบริการ  ที่ไดรับแลว  เชน  เงินเดือน  หรือคาจางคางจาย  คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย  ดอกเบี้ย
คางจาย  เมื่อเกิดคาใชจายโดยการประมาณคาตามระยะเวลาที่เกิดคาใชจายนั้น  และใบสําคัญคางจาย 
จะรับรูเมื่อไดรับใบขอเบิกเงินจากขาราชการหรือลูกจางรวมถึงการรับใบสําคัญที่รองจายจากเงินทดรอง
ราชการ  
 1.12 รายไดรับลวงหนา รับรูรายไดรับลวงหนาเมื่อไดรับเงินตามแผนการใชจายเงิน 
รวมถึงการรับเงินสนับสนุน 
 1.13 รายไดแผนดินรอนําสงคลัง รับรูเมื่อปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายไดแผนดิน
นําสงคลัง  ณ วันที่จัดทํารายงาน แตมีภาระผูกพันที่จะตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 1.14 ทุน รับรูเมื่อเร่ิมปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซ่ึงเกิดจากผลตางระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน  
 1.15 รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับเงินจากคลัง กรณีเปนเงิน
งบประมาณจายขาดจากรัฐบาล หรือไดรับเงินงบประมาณที่เบิกเพื่อจายชําระภาระผูกพันและรับรูเมื่อ
ไดรับแจงหลักฐานการจายเงินใหผูมีสิทธิ์ กรณีเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาล 

 1.16 รายไดจากเงินนอกงบประมาณ  รับรูเมื่อเกดิรายได 
 1.17 คาใชจายบุคลากร คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายงบกลาง รับรูเมื่อเกิด
คาใชจาย      
 1.18 คาใชจายเงินอุดหนุน   รับรูเมื่อไดรับอนุมัติใหจายแกองคกรหรือผูมีสิทธิ์ 
 1.19 คาเสื่อมราคาสินทรัพย   คํานวณโดยวิธีเสนตรง  ไมมีราคาซาก (ราคาซาก = 0) 
สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวใหคงมูลคาไวในบัญชี 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนายสินทรัพยออก
จากระบบบัญชี การตีราคาทรัพยสินและคิดคาเสื่อมราคา ไดกําหนดประเภททรัพยสินและอายุการใชงานของ
ทรัพยสินตาง ๆ   ดังนี้ 

 ประเภททรัพยสิน    อายุการใชงาน (ป) 
     (1) อาคาร      40 
     (2) ส่ิงปลูกสราง     25 
     (3) ครุภัณฑสํานักงาน    11 
     (4) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    6 
     (5) ครุภัณฑคอมพิวเตอร     4 
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สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-8 

 

หมายเหตุท่ี 2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  (พันบาท) 

       2551 2550 

 เงินทดรองราชการ    1,500 1,500 

 เงินฝากธนาคาร    

          เงินฝากของหนวยงาน - เงินงบประมาณ  110 330 

          เงินฝากของหนวยงาน - เงินนอกงบประมาณ  424 5,758 

          เงินฝากธนาคารกรุงไทยจํากดั(มหาชน) -เงินผลกาํไรที่ได   

          จากธนาคารพาณิชยฯ  เนื่องจากการปรับปรุงรายการ   

          แลกเปลี่ยนเงินตราฯ   

 เงินฝากคลัง  763,757 634,948 

 บัญชีเงินฝากออมทรัพยสถาบันการเงินเอกชนไทย 28 28 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  765,819 642,564 

 
 

หมายเหตุท่ี 3.  ลูกหนี้ระยะสั้น    (พันบาท) 

       2551 2550 

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   - 44 

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ   1,321 403 

 รวมลูกหนี้ระยะสั้น     1,321 447 

 
 

หมายเหตุท่ี 4.  รายไดคางรบั    (พันบาท) 

       2551 2550 

 รายไดคางรับจากกรมบัญชกีลาง 584 386 

 รวมรายไดคางรับ 584 386 

 
 
 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-9 

 

หมายเหตุท่ี 5.  เงินลงทุนระยะสั้น    (พันบาท) 

       2551 2550 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) -ประจํา 6 เดือน 48,965 47,774 

 เงินฝากธนาคารออมสิน -ประจํา 6 เดือน 50,592 49,290 

 รวมเงินลงทุยระยะสั้น 99,557 97,064 

 
 

หมายเหตุท่ี 6. ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ(สุทธิ)    

      (พันบาท)) 

สินทรัพย 2551 2550 

  ทุน คาเสื่อม สินทรัพย ทุน คาเสื่อม สินทรัพย

อาคาร 406,686 219,446 187,240 406,686 209,278 197,408 

ส่ิงปลูกสราง 4,870 4,205 665 4,870 4,010 860 

อุปกรณ 52,001 11,390 40,611 41,165 7,278 33,887 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 59,247 40,627 18,620 57,310 32,973 24,337 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 142 60 82 142 3 139 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 660,047 241,207 418,840 495,522 81,229 414,293 

ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ (สุทธิ)   666,058   670,924 

       

 

หมายเหตุท่ี 7. สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)    (พันบาท) 

      2551 2550 

 สินทรัพยไมมตีัวตน 1,229,189 1,148,373 

 หัก คาตัดจําหนายสะสม  493,694 48,026 

 สินทรัพยไมมีตัวตน  (สุทธิ)   735,495 1,100,347 

 
 
 
 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-10 

 

หมายเหตุท่ี 8. เจาหนี้ระยะสั้น    (พันบาท) 

      2551 2550 

 เจาหนี้คาวัสดแุละบริการ-หนวยงานภายนอก  1,327 941 

 รับสินคา/ใบสําคัญ   325 12,806 

 เจาหนี้อ่ืน- หนวยงานรัฐ  1 270 

 รวมเจาหนี้ระยะสั้น   1,653 14,017 
 

หมายเหตุท่ี 9.  คาใชจายคางจาย  (พันบาท) 

      2551 2550 

 ใบสําคัญคางจาย 700 6,394 

 รวมคาใชจายคางจาย 700 6,394 
 

หมายเหตุท่ี 10.  เงินรับฝากระยะสั้น  (พันบาท) 

      2551 2550 

 เงินรับฝากของหนวยงานระยะสั้น - 1,935 

 เงินรับฝากอื่น  265,562 160,936 

 รวมเงินรับฝากอื่น  265,562 162,871 
 

หมายเหตุท่ี 11.  รายไดรอการรับรูระยะยาว  (พันบาท) 

      2551 2550 

 รายไดรอการรบัรู 163,560 - 

 รวมรายไดรอการรับรูระยะยาว  163,560 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-11 

 

หมายเหตุท่ี 12.  คาใชจายบคุลากร    (พันบาท) 

      2551 2550 

 เงินเดือน    71,273 65,508 

 คาจาง    13,083 6,356 

 เงินคาตอบแทนพนักงาน   4,018 9,748 

 คาใชจายบุคลากรอื่น   28,527 27,312 

 รวมคาใชจายบุคลากร   116,901 108,924 

 
หมายเหตุท่ี 13.  คาวัสดุและใชสอย   (พันบาท) 

   2551 2550 

 คาธรรมเนียม  - 52,919 

 บัญชีซ้ือวัสดุ-หนวยงานภายนอก - 4,323 

 วัสดุใชไป  - 1,489 

 คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา 688,446 27,996 

 คาจางบริการ-หนวยงานภายนอก 25,519 14,877 

 คาจางบริการ-หนวยงานภาครัฐ 3,112 3,843 

 คาธรรมเนียมธนาคาร 106,549 - 

 คาวัสดุอ่ืน  9,840 6,516 

 คาจัดพิมพ  - 361 

 คาเบี้ยประชุม  - 496 

 คาจางที่ปรึกษา 10,200 - 

 คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 2,835 1,414 

 คาใชจายในการประชุม 700 739 

 คารับรอง  210 121 

 คาใชจายกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 28,551,896 35,768,916 

 คาใชจายอืน่ - 2,956 

 คาตอบแทนเฉพาะงาน 212 301 

 คาตอบแทนอืน่  420 98 

 คาใชสอยอ่ืนๆ 10,870 - 

 รวมคาวัสดุและใชสอย 29,410,809 35,887,365 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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หมายเหตุท่ี 14.  คาสาธารณปูโภค  (พันบาท) 

   2551 2550 

 คาไฟฟาสําหรับใชงาน 8,130 6,398 

 คาน้ําประปาสําหรับการใชงาน 1,892 2,168 

 คาแกสสําหรับการใชงาน - 5 

 คาปโตรเลียมสําหรับการใชงาน - 476 

 คาโทรศัพทสําหรับการใชงาน 1,962 2,080 

 คาใชจายคาบริการ INTERNET - 106,286 

 คาไปรษณยีและขนสง 394 432 

 คาสาธารณูปโภคอื่น - 113 

 คาเชื้อเพลิง 434 - 

 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 116,249 - 

 รวมคาสาธารณูปโภค 129,061 117,958 

 
หมายเหตุท่ี 15.  คาเสื่อมราคา  (พันบาท) 

   2551 2550 

 คาเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชนอ่ืน 10,168 10,168 

 คาเสื่อมราคา - ส่ิงปลูกสราง 195 195 

 คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑสํานกังาน 4,111 3,507 

 คาเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณขนสง 7,655 7,610 

 คาเสื่อมราคา - โฆษณาและเผยแพร 57 3 

 คาเสื่อมราคา - อุปกรณคอมพิวเตอร 159,979 41,172 

 คาตัดจําหนาย - สินทรัพยไมมีตัวตน 445,669 44,013 

 รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 627,834 106,668 

 
 
 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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การวิเคราะหทางการเงนิ     

การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size)     

      

วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550 

   (พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง (รอยละ) 

  2551 2550 2551 2550 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 765,819      642,564 33.74 25.58 

ลูกหนี้ระยะส้ัน 1,321               447 0.06 0.02 

รายไดคางรับ 584 386 0.03 0.02 

เงินลงทุนระยะสั้น 99,557             97,064 4.39 3.85 

วัสดุคงเหลือ 716 681 0.03 0.03 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 867,997     741,142 38.25 29.50 
      

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ(สุทธิ) 666,058 670,924 29.35 26.70 

สินทรัพยไมมตีัวตนอื่น 735,495 1,100,347 32.40 43.80 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,401,553 1,771,271 61.75 70.50 

รวมสินทรัพย 2,269,550      2,512,413 100 100 
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   (พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง  

    (รอยละ) 

 2551 2550 2551 2550 

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน     

เจาหนี้ระยะสัน้ 1,653 14,017 0.07 0.56 

คาใชจายคางจาย 700 6,394 0.03 0.25 

รายไดรอการรบัรูระยะสั้น - 217,883 - 8.67 

เงินรับฝากระยะสั้น 265,562 162,871 11.70 6.48 

หนี้สินหมนุเวยีน 357 322 0.02 0.01 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 268,272 401,487 11.82 15.97 

     

หนี้สินไมหมนุเวียน     

รายไดรอการรบัรูระยะยาว 163,560 - 7.21 - 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว 1,500            1,500 0.07 0.06 

เงินรับฝากระยะยาว - 97,064 - 3.87 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 165,060 98,564 7.28 3.93 

รวมหนี้สิน 433,332 500,051 19.10 19.90 

      

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ     

ทุน  269,250 269,250 11.86 10.72 

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 1,566,968 1,743,112 69.04 69.38 

รวมสินทรัพยสุทธิ 1,836,218 2,012,362 80.90 80.10 

รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ 2,269,550 2,512,413 100 100 

 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-15 

 

จากอัตราสวนตามแนวดิ่ง  จะเห็นไดวา 

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   มีสัดสวนเทากับรอยละ  33.74  ของสินทรัพยรวม 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาก   
ผลเนื่องจาก ในป  พ.ศ. 2551  บัญชีเงินฝากคลังที่กรมจัดเก็บรายได  คือ กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต  
กรมศุลกากร นําเงินเขาบัญชีเงินฝากคลัง 

2. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น  มีสัดสวนเทากับรอยละ  32.40  ของสินทรัพยรวม  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ลดลงผลเนื่องจากในป พ.ศ. 2551 ไมมีการซื้อ
สินทรัพยไมมีตัวตน  มีแตบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพย 

3. ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ (สุทธิ)    มีสัดสวนเทากับรอยละ  29.35  ของสินทรัพยรวม  
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551    เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  มีจํานวนสูงขึ้น 
ผลเนื่องจากมีการซื้ออุปกรณสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร  ที่มีความจําเปนในการใชทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

4. เงินรับฝากระยะสั้น   มีสัดสวนเทากับรอยละ 11.70  ของสินทรัพยรวม  ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2551  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2550   มีจํานวนสูงขึ้น  ผลเนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการ
ปรับเปลี่ยนผังบัญชีแยกประเภทใหม    โดยโอนเงินฝากประจําเขาบัญชีเงินรับฝากอื่น และสวนหนึ่ง 
มาจากดอกเบี้ยรับจากบัญชี เงินฝากประจํา  

5. รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม   มีสัดสวนเทากับรอยละ 69.04 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551   
เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีจํานวนลดลง ผลเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ไมมีรายไดอ่ืน  นอกจากเงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ 

 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-16 

 

 

วิเคราะหงบรายไดและคาใชจาย 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2551 

      

   (พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง  

    (รอยละ) 

 2551 2550 2551 2550 

รายไดจากการดําเนินงาน     

รายไดจากรัฐบาล:     

     รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล 29,903,534 36,250,558 96.95 95.59 

รวมรายไดจากรัฐบาล 29,903,534 36,250,558 96.95 95.59 

รายไดจากแหลงอื่น :     

     รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 54,939 3,429 0.18 0.01 

     การรับโอนสินทรัพยระหวางหนวยงาน 12,526 1,162,945 0.04 3.07 

     รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ 188,745 71,561 0.61 0.19 

     รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 438,232 426,864 1.42 1.12 

     รายไดระหวางหนวยงาน-รับเงินจากหนวยงานอื่น 245,164 6,229 0.80 0.02 

รวมรายไดจากแหลงอื่น 939,606 1,671,028 3.05 4.41 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 30,843,140 37,921,586 100 100 

 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-17 

 

 

  (พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง  

   (รอยละ)  

 2551 2550 2551 2550 

คาใชจายจากการดําเนินงาน :     

     คาใชจายดานบุคลากร 116,901 108,924 0.38 0.29 

     คาบําเหน็จบํานาญ 85,549 85,058 0.28 0.22 

     คาใชจายในการฝกอบรม 64,163 84,265 0.21 0.22 

     คาใชจายในการเดินทาง 3,620 16,879 0.01 0.04 

     คาวัสดุและใชสอย 29,410,809 35,887,365 95.36 94.64 

     คาสาธารณูปโภค 129,061 117,958 0.42 0.31 

     คาเสื่อมราคา 627,834 106,668 2.04 0.28 

     คาใชจายเงนิอุดหนนุ -      10,000  - 0.03 

     คาใชจายอืน่ 580,252 216,684 1.87 0.57 

รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน 31,018,189 36,633,801 100.57 96.60 

รายไดต่ํา (สูง) กวาคาใชจายจากการดําเนนิงาน (175,049) 1,287,784 (0.57) 3.40 

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนนิงาน (175,049) 3,097 (0.57) 0.01 

รายไดต่ํา (สูง) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ (175,049) 1,284,688 (0.57) 3.39 

รายไดต่ํา(สูง)กวาคาใชจายของสวนราชการ (175,049) 1,284,688 (0.57) 3.39 

 



        รายงานประจําปสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2550 3-18 

 

จากอัตราสวนตามแนวดิ่ง  จะเห็นไดวา 

1. รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล   มีสัดสวนเทากับรอยละ  96.59    
ของรายไดจากการดําเนินงาน ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.  2550   
มีสัดสวนเพิ่มขึ้น  ผลเนื่องจากหนวยงานไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ งบดําเนินงานรายการคาเชาวงจร
เครือขายสื่อสารขอมูลกลางของกระทรวงการคลังจากสํานักงบประมาณ  
 

2. คาวัสดุและคาใชสอย    มีสัดสวนเทากับรอยละ 95.36 ของรายไดจากการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  มีสัดสวนเพิ่มขึ้น   
ผลเนื่องจากไดจัดจางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  เพื่อดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ 
GFMIS 

 

3. คาเสื่อมราคา มีสัดสวนเทากับรอยละ 2.04 ของรายไดจากการดําเนินงานในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2551  เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.  2550 มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น ผลเนื่องจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังไดรับโอนสินทรัพยจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงทําใหมีคาเสื่อมราคา
เพิ่มมากขึ้น    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักงานปลักระทรวงการคลัง 

ถนนพระราม  6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุง เทพฯ  10400   
โทรศัพท  02-273-9021  โทรสาร  02-273-9408  
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