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สวนที่ 1 

กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 

2   แผนปฏิบัตริาชการ สาํนักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 



สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปงบประมาณ 2558 ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมี
อยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕ เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

 

2. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 ขอ ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังคางอยู

กอนท่ีจะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ ตามท่ีคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน รวมท้ังจะ

ดูแลไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค 

  ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหลงเงินอ่ืนมา

ประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมี

ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน 

และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ต้ังแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและ

กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 

 ขอ ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ท้ังใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ซํ้าซอน หรือ

ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช 

แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ

อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
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บานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปน

ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดตนทุน

ดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ี

กฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได 

  ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ

สาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ี

หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหาย

แกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ 

การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน

ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้ง

ตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัว

บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ 

พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด  

มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

  ๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวาง

มาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 

  ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุก

ระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน

เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ

บริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญ

เรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือ

ของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การ

จัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของ

4   แผนปฏิบัตริาชการ สาํนักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 



เจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมา

เปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

  ๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึน

เพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวาง

มาตรการคุมครองพยานและผูเ ก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  

7 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

 6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

5. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 
  การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2556-2560) ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขาย
ระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากร 
  

6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 

 

๗. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการ

แผนดิน รวม 8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อม่ันและเรงรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงรัฐ 

 3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

 4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

 5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

 7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 
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สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
การจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้  
 

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

แผนงาน
ภายใต

ยุทธศาสตร 

 
ผลผลิต 

 

เปาหมาย 
การใหบริการ 
หนวยงาน 

กลยุทธหนวยงาน 

การสรางความ

เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืนและเปน

ธรรม 

บริหารจัดการ

เศรษฐกิจ 

มหภาคใหเกิด

ความยั่งยืน 

การบริหาร

จัดการการ

ติดตาม และ 

การประเมินผล  

การปฏิบัติ

ราชการของ

หนวยงานใน

กํากับ 

 

หนวยงานใน

กํากับของ

กระทรวง 

การคลัง

ดําเนินงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรให

เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

- สรางนวัตกรรมและบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานในสังกัดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สงเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการองคกร 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

- ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ

คลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ

องคกรแหงการเรียนรู 

- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกระทรวงการคลัง 

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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7. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง   

ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559 สรุปไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
เปาหมายท่ี 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap) 
1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก
คนฐานราก 

1.1 การพัฒนาทุนมนุษย 
1.2 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน 
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2. การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐาน
ใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2.1 การขยายความคุมครองสวัสดิการทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุก
กลุม 
2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ 
2.3 การลดรายจายผูมีรายไดนอย 

3. การกระจายรายไดและการถือ
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

3.1 การปฏริูปกลไกการกระจายรายไดและทรพัยสิน 

เปาหมายท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การ
พัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสราง
มูลคา (Value Creation) 

1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ SMEs, Microenterprises 
1.2 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน 
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสู
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซอุปทาน 
2.2 การใชมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุนของไทย
ในตางประเทศ 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

3.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจและ
การลงทุนของประเทศ 
3.2 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 
3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเงิน 

เปาหมายท่ี 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
1. การเสริมสรางความม่ันคงทางการ
คลัง 

1.1 การบริหารจัดการรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 การบริหารจัดการรายจายอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3 การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
1.4 การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง 

2. การสงเสริมความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-
Corruption) 

2.1 การขจัดโอกาสทุจริต 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง 

3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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8. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  

สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ 
S.W.O.T. Analysis เพ่ือระบุถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) สําหรับการวิเคราะห 
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ

หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล

ขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด 

S3. มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจนและ

ครอบคลุมในทุกดาน 

S4. องคกรมีขนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนนอย ทําใหเกิด

ความคลองตัวในการบริหารงาน 

S5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการพัฒนาองคกร และใหการสนับสนุน

แนวทางการดําเนินงาน 

 

- มีการแบงโครงสรางองคกรสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงาน และกําหนดหนาท่ีการทํางานอยางชัดเจน 

- มีสภาพแวดลอมท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน 

- บุคลากรมีความรู และความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาดความคิด

ริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 

W2. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงานสนับสนุน 

W3. การประชาสัมพันธบทบาท หนาท่ี และงานขององคกรไมเพียงพอ 

W4. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกัน

ภายในองคกร 

W5. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ขาดความชัดเจน 

 

- ไมมีการนําผลการดําเนินงานมาประเมินและปรับปรุง 

- บุคลากรไมเขาใจนโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และคานิยม

ขององคกร 

- การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติยังมีไมมากเทาท่ีควร และไม

ครอบคลุมภารกิจของหนวยงานในสังกัด 

- การสื่อสาร และสรางความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ นโยบาย

การดําเนินงาน และผล การดําเนินงานไมท่ัวถึงท้ังองคกร 

- ขาดการสอนงานและการแนะนําในการปฏิบัติงานภายในองคกร 

- ขาดระบบการติดตามตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ ทําใหเกิดความ

หละหลวมในการทํางาน 

- มีผูปฏิบัติงานนอย อัตรากําลังไมเหมาะสม 

- บุคลากรไมไดนําความรูจากการฝกอบรมมาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงาน 

- ภาพลักษณขององคกรและเจาหนาท่ี ทําใหเกิดความไมเชื่อม่ัน

ในการทํางาน 

- ขาดการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

- ผูบริหารไมไดรับรูการทํางานของบุคลากรอยางแทจริงถึง

คุณภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชใน การปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O2. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใสและ

เปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

O3. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจ

ท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O4. การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุน

หนวยงานนําความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O5. นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุน และกําหนดทิศทางการ

บริหารงานไวอยางชัดเจน 

 

- กระทรวงการคลังเปนกระทรวงขนาดใหญ มี

ทรัพยากร/งบประมาณท่ีจะใชจายไดอยางคลองตัว 

บุคลากรไมคอยถูกจํากัดเรื่องงบประมาณเหมือนบาง

กระทรวง 

 

 

 
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดบัความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีมาจากผลกระทบทาง

การเมือง 

T2. สถานการณทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ มีผลตอการ

ดําเนินงานขององคกร 

T3. ปริมาณงานท่ีนอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ งานให

ความรวมมือจากหนวยงาน ภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึง

สงผลตองานประจํา 

T4. ความซํ้าซอนของภารกิจและการตรวจสอบท่ีเขมงวดจาก

หนวยงานภายนอก 

T5. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไมเพียงพอตอ

ความตองการของบุคลากร 

 

- ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจากหนวยงานภายนอก 

- บุคคลภายนอกมีทัศนคติไมดีตอการทํางานและเจาหนาท่ีของ

องคกร 

- การไดรับงบประมาณท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ 

สป.กค. 

 

 

 

 
(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 
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 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะห

สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอ

ไดดังนี้ 
 

ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก 

 จุดแข็ง 

 สป.กค. มีผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร มีความ
ชัดเจนของการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมในทุกดาน 
ตลอดจนเปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบ
เครือขายขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด 
รวมถึงการเปนองคกรขนาดเล็กและบุคลากรมีจํานวนนอย 
ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน 

 โอกาส 

 องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 
สามารถนํามาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน
ได ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและกฎกระทรวง ยังสนับสนุน และ
กําหนดทิศทางการบริหารงานไวอยางชัดเจน รวมถึงมอบ
อํานาจให สป.กค. เปนศูนยกลางในการดําเนินงานตางๆ ของ
กระทรวงการคลัง ซึ่ งการบริหารจัดการภาครัฐใหการ
สนับสนุนหนวยงานนําความรูไปเปนเคร่ืองมือใน การยกระดับ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 จุดออน 

 บุคลากรของ สป.กค. ตองนําความรู ท่ี ไดจาก
การศึกษา อบรม มาปรับปรุงรูปแบบการทํางานใหเปนเชิง
รุก ประกอบกับใหความรวมมือในการประสานงาน ใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ในการทํางาน ตลอดจนกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความ 
กาวหนาในสายงานอาชีพ (Career Path) สรางความเขาใจใน
บทบาท หนาท่ี และงานขององคกรใหชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู
ภารกิจขององคกรท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 

 ภัยคุกคาม 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกระทบตอการกําหนด
นโยบายการทํางาน และปริมาณงานท่ีนอกเหนือจากภารกิจ
หลัก ทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน ตลอดจน
ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีไมเพียงพอตอความตองการ ทํา
ใหขาดสิ่งจูงใจในการทํางาน นอกจากนี้ความซํ้าซอนของ
ภารกิจและการตรวจสอบท่ีเขมงวดจากหนวยงาน
ภายนอก ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานอีกดวย 
 
 

 

 

 

 9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2557 

  กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 ไดพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2557 ซ่ึงมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอ

การดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้ 
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ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
การไดรับความรวมมือจากท้ังหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆท่ีเก่ียวของ 

การไดรับขอมูลท่ีไมครบถวน และมีความลาชา 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงาน การไดรับงบประมาณลาชา หรือไมเพียงพอตอการ 
ดําเนินงาน 

การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือในการติดตอ 
ประสานงาน 

บุคลากรมีความรู และความสามารถ ตลอดจนความ
มุงม่ัน และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  

 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานท่ีเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 

การไดรับการสนับสนุนดานการจัดสรรงบประมาณ  
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

 

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกลาว  
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 
ใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ 

 1. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

 2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตร รวมท้ัง รับฟงความคิดเห็น ขอดีและขอเสีย ผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 3. การไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุง 
เพ่ิมเติมอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายใหทันสมัย พรอมใช และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
 4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางท่ัวถึง และตอเนื่อง เพ่ือ
ปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน 
 5. ปรับปรุงโครงสราง และเพ่ิมอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละหนวยงานในสังกัด 
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วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี: 1 

เสริมสรางความเช่ือม่ันตอการ

ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

พันธกิจที่ : 1 พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจที่: 2 บริหารองคกรสูความเปนเลิศในดานทรัพยากรบุคคลและ

ระบบขอมูลสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี: 2 

พัฒนาและบริหารจัดการ 

การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี: 3 

สรางศักยภาพบุคลากร 

สูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี: 4 

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของกระทรวงการคลัง 
 

กลยุทธท่ี: 1.1 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรให

เกิดผลสัมฤทธิ ์

 

กลยุทธท่ี: 1.3 

สรางนวัตกรรมและบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธท่ี: 1.2 

ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่: 2.1 

กํากบั ตรวจสอบการดําเนนิงานของหนวยงาน

ในสังกดัอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 
กลยุทธที่: 2.2 

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธท่ี: 2.3 

เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธที่: 2.4 

ดําเนนิการส่ือสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่

ครอบคลุมทกุกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพ 

 

กลยุทธท่ี: 3.1  

พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ 

องคกรแหงการเรียนรู  

 

กลยุทธท่ี: 3.2  

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

 

กลยุทธท่ี: 4.1  

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกระทรวงการคลัง  

 
กลยุทธท่ี: 4.2  

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
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วิสัยทัศน  

 มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

 1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ

เปาประสงค 

 1. ยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการท่ีโปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

 2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมรับกับการ 
 เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  

กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการบริหารองคกร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 2.1  :  กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 2.2  :  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

กลยุทธท่ี 2.3  : เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการพัฒนาองคกรใหเกิดความโปรงใส 

กลยุทธท่ี 2.4  : ดําเนินงานสือ่สารสารนิเทศการคลังในเชิงรกุท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3: สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค :  บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
เปาประสงคของกลยุทธ : บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุงประโยชนสุขของประชาชน 

กลยุทธท่ี 3.2  : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4.1 :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงคของกลยุทธ  :  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง  ทันสมัย  รวมท้ังการเชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูลรวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน 

กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามแผน

บริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  

2. สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปน

รูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพ 

3. จัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 
 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพน

กําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณ

กระตุนเศรษฐกิจ ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัว

ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน รวมท้ังจะ

ดูแลไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา เพ่ือชวยสรางงาน

และกระตุนการบริโภค 

 ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุน

เศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติได

จัดทําไว  โดยนําหลักการสํา คัญของการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและ

ความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหลงเงิน

อ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไม

ซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมี

ลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของ

ประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนใน

ระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส เปนธรรม และ

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ           
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 2.4 : ดําเนินการสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึง

ระดับทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการ

บริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตาม

ตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ 
เปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
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นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. ปรับปรุงระบบราชการ 

2. กระจายอํานาจสูประชาชนในการเขาถึงบริการสาธารณะ 

3. ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

4. เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ 

5. การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกของขาราชการ ผานมาตรการทางกฎหมาย 

6. จัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

7. สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือตรวจสอบ

เจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ซํ้าซอน หรือลักลั่น
กันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลาง และการ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจใน
ระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะ
เฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให
สามารถดําเนินการได 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ัง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบ
อุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ัน
ตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 2.4 : ดําเนินการสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส 
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการ
ทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน
เปนสําคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน วยงานของรั ฐ ให มี
ประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ี
ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนตาง ๆ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการได
โดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย
บุคลากรภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใช
ในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 

๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 
ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน 
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต 
เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสีย
คาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปน
วาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการ
ปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมี

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคย
เปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึง
ไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปน
บทเรียนใหความรูแก เจาหนา ท่ีของรัฐ และประมวลเปน
กฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและ
เครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบ
เจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะ
วางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 
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แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 

วิสัยทัศน “มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล” 
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ยุทธศาสตร  1 เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 3 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  

 2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง  

MR1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมยั รวมท้ังการเช่ือมโยงเครือขาย การใชขอมูล

รวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

RB2 หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

CB1 บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม 
มุงประโยชนสุขของประชาชน 

CB2 เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของ

กระทรวงการคลงั 

 

RB1 หนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

MR2 เพ่ิมขีดความสามารถการบรหิารจัดการระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ให

ครอบคลมุและท่ัวถึง 

CB3 เสรมิสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

SC1 พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ  
และสอดคลองกับสถานการณปจจบัุน 

 

SC2 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

CB3 สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ลําดับ เปาประสงค 

ตามแผนท่ียุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

1 หนวยงานนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผล 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 และการติดตาม
ผลดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

2 หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
รอยละของจาํนวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับ
การตอบสนอง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 
รอยละของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณาเพ่ือ
นําสงใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการอยางถูกตอง 

3 พัฒนาระบบการดําเนินงาน
สารนิเทศการคลังใหเกิด
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

ระดบัความสําเร็จในการดําเนนิการโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

4 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและ
เปนท่ียอมรับ 

รอยละของจาํนวนเรื่อง ท่ีสามารถจัดทําเอกสารสรุปยอวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความท่ัวไป คดีปกครอง 
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
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ลําดับ เปาประสงค 
ตามแผนท่ียุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 

5 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ทันสมัย รวมท้ังการ
เชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูล
รวมกันอยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จการใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบความม่ันคงปลอดภยั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง 
รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลงั (MOF Data Archiving) 

6 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร
จัดการระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

ระดับความสําเร็จของการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: 
O&M) 

7 บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุง
ประโยชนสุขของประชาชน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8 เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9 สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง สวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร 

10 เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

รอยละของการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยุติ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรการการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

กับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เปาหมายท่ี 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

(Narrowing Inequality Gap) 

 

 

เปาหมายท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขัน (Enhancing 

Competitiveness) 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

เปาหมายท่ี 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง 

(Ensuring Fiscal Sustainability) 

1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก 

 2. การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 

 

 

3. การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสิน

อยางเปนธรรม 

 

1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา

ภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา  

(Value Creation) 

2. การเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจ 

ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การแขงขัน 

1. การเสรมิสรางความมั่นคงทางการคลัง 

2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ภาครัฐ (Anti-Corruption) 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ

กระทรวงการคลงั 

 
3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 

 3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

2.1 การขจัดโอกาสทุจรติ 

2.3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เสรมิสรางความเชือ่มั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ  

1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 1.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

 1.3 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ

กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   

 2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

 2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ :   

3.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการ

เรียนรู 

3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   

 4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) 
 2.1 การขจัดโอกาสทุจริต 2. พัฒนาและบริหาร

จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

2.3 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการท่ี 1 :  
การจัดการเรื่องราวรองทุกข 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยตุ ิ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 2 :  
การจัดทํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรการการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ : 165,000 บาท 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 
 3.1 การปรับปรุงระบบ
 ฐานขอมูล 

4 . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง
กระทรวงการคลังกลยุทธ 

4.1 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

 

โครงการท่ี 1 :  
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จการใหบริการระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสวนกลางและสวนภมูิภาค 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 142,200,000 บาท 

   โครงการท่ี 2 :  
การพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง 
ประจําป 2558 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภยั ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 30,000,000 บาท 

   โครงการท่ี 3 :  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการ
คลัง ประจําป 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการขอมลูเศรษฐกิจการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 9,690,000 บาท 

   โครงการท่ี 4 :  
การจัดทําระบบจดัเก็บขอมูลถาวรสําหรับคลังขอมูลกลาง 
กระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving) ประจาํป 2558 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสาํเรจ็ของการจัดทําระบบจัดเก็บขอมลูของ
คลังขอมลูกระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving) 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 9,500,000 บาท 

  4.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครฐัแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

โครงการ :  
การจางการดาํเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ 
GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจําป
งบประมาณ 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจางการดําเนินการปฏิบัติงาน
และบํารุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & 
Maintenance: O&M) 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 189,020,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
 3.2 การพัฒนาบุคลากร 3. สรางศักยภาพบุคลากรสู

ความเปนเลิศ 
3.1 บริหารและ
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู 

โครงการท่ี 1 :  
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลงั (ดานบรหิาร) 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ : 8,000,000 บาท 

   โครงการท่ี 2 :  
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด 
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 1,537,500 บาท 

  3.2 พัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการ :  
การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลังประจําป 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานใน 
สังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 3,656,200 บาท 

 3.3 การพัฒนาระบบ
 บริหารจัดการ 

1. เสรมิสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

1.1 ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ ์

โครงการท่ี 1 :  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 2558และการตดิตามผลดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 
และการติดตามผลดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ : - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
   โครงการท่ี 2 :  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลงั และการตดิตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตาม
ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ : - 

  1.2 ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ :  
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสาํนักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

  1.3 สรางนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

โครงการท่ี 1 :  
คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง สวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการ
ภาษี 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 5,000,000 บาท 

   โครงการท่ี 2 :  
CCO-MOF สัญจร 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 4,000,000.-บาท 

 2. พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

2.1 กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

โครงการท่ี 1 :  
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 :  
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ี
ไดรับการตอบสนอง 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
ตัวชี้วัดท่ี 2 :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ: 1,800,000 บาท 

   โครงการท่ี 2 :  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 3 :  
แผนการตรวจสอบประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบประจําป 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด 
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 4 :  
การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัตริาชการของ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 5 :  
การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัตริาชการของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

  2.2 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 
 

โครงการท่ี 1 :  
การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณา
เพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการอยางถูกตอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 2 :  
การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง  
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 500,000 บาท 

  โครงการท่ี 3 :  
การดําเนินการประสานงานคด ี
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการเพ่ือการ
ประสานงานท่ีเก่ียวของในคดีความท่ัวไป คดีปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : - 

  โครงการท่ี 4 :  
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสาํเรจ็ของการเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 5 :  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะนําเขาสู
วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2558 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของจํานวนเรื่อง ท่ีสามารถจัดทําเอกสารสรุปยอ
วาระการประชุมคณะรฐัมนตรีไดครบถวน 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตร ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

  2.4 ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกท่ีครอบคลุม
ทุกกลุ ม เป าหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการ :  
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูสาธารณชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : 12,750,000 บาท 
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สวนท่ี 3 

โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.  2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี         
พ.ศ. 2546ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติราชการ 
และกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558ในการนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ขององคกรข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง รวมท้ัง ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
 2. เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีทิศทางชัดเจน ตรงตามนโยบายของ
ผูบริหาร 
 3. เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
เมษายน 2558 – กันยายน 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายในแผนบริหารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
 2. หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายขององคกร และทิศทางท่ีผูบริหารกําหนด 
 3. การบริหารราชการสามารถตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : 
นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ  ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2555 2556 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดบัคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น 
3 ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักการท่ีสําคัญ และแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัด 

รวมท้ังสภาพแวดลอมของ สป.กค. เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 
4 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพ่ือผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5 ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแบบ 
สอบถามและสํารวจ
ความคิดเห็น 

แบบ 
สอบถาม 

 

            

2. ออกแบบสอบถาม
แกผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ สป.กค. 

ความคิดเห็น
ของผูมีสวนได

สวนเสยี 

            

3. ศึกษา วิเคราะห
แบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
สรุปผลการ

ออก
แบบสอบถาม 

            

4. ศึกษา วิเคราะห  
แนวคิดหลักการท่ีสําคญั
และแผนงาน /โครงการ 
ของหนวยงานในสังกัด
ประกอบการจดัทําราง
แผนยุทธศาสตร 

ผลการศึกษา 
หลักการท่ี
สําคัญและ
แผนงาน /
โครงการ 

 

            

5. จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร 

 

ผลการ 
ประชุมฯ 
รางแผน

ยุทธศาสตร 

            

6. นําเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรใหผูบริหาร 
สป.กค.พิจารณา 

 
 
 

            

7. ถายทอดแผน
ยุทธศาสตรตอบุคลากร
ในองคกร 

บุคลากรทราบ
แผน

ยุทธศาสตร 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
และการติดตามประเมินผล 

1. สาระสําคัญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546และมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
นําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใน
แตละปงบประมาณ รวมท้ัง กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตาม
เปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปข้ึน เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ 
สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 2. เพ่ือใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. เพ่ือใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุกหนวยงานใน
สังกัด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจนยุทธศาสตรของ
องคกรได 
 3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : 
นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ  ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2555 2556 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และ
การติดตามประเมินผล 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดบัคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 
2 จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
3 ถายทอดใหหนวยงานและบุคลากรในองคกรไดรับทราบ 
4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาสท่ี 1 2 และ 3 

5 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาสท่ี 4 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 

  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร 

โครงการ 
 

            
 

2. ทุกหนวยงานใน
สังกัดจัดสงรายละเอียด
โครงการ 

โครงการ 
 

 

            
 
 

3. ศึกษา วิเคราะห
โครงการท่ีทุกหนวยงาน
จัดสง 

 

โครงการ 
 

            
 
 

4. จัดทํารางแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการ 

 

            
 
 
 

5.ถายทอดแผนปฏิบัติ 
ราชการใหหนวยงาน
และบุคลากรในองคกร
ไดรับทราบ 

 
ทุก

หนวยงาน 
ในสังกัด 

            
 
 
 

6.หนวยงานในสังกัด
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 

 

 

 

            
 
 
 

7.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของไตรมาส
ท่ี 1 2และ 3 

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ 
ผลในไตร
มาสท่ี 1 
2 และ 3 

            
 
 

8.ติดตามผลการดําเนิน 
งานของไตรมาส4 

ผลในไตร
มาสท่ี 4 

            
 

 
9.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 

 
สรุปการ

รายงานผล 

            
(ต.ค.) 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปกระทรวงการคลัง 
ประจาํปงบประมาณ 2558 และการติดตามผลดําเนินงาน 

1. สาระสําคัญ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(สนช.) เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557และกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 1 ป ตาม
ปงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมและไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ท่ี 113/2557 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2557 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) โดยมีอํานาจหนาท่ีขับเคลื่อนและเรงรัดสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหนํา
นโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเสนอรายงานตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา
ทุกเดือน จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ประสานความรวมมือจากสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (ท่ีปรึกษากฎหมาย) เปนกรรมการ 

กระทรวงการคลัง โดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตรไดดําเนินการประสานความรวมมือจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยในสังกัดกระทรวงการคลังเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแลว เม่ือ
วันท่ี 15 ตุลาคม 2557และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายเดือน ซ่ึงครอบคลุมผลการ
ดําเนินการสําคัญของกระทรวงการคลังตามแผนปฏิบัติราชการประจําป มติคณะรัฐมนตรีการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และเผยแพรลงในเว็บไซตของกระทรวง ภายใตชื่อ        
“รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล พลเอก ประยุ ทธ  จั นทร โอชา นายกรั ฐมนตรี ”
(http://www.mof.go.th/home/pmprayuth.html) โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศทส.) 

2. วัตถุประสงค 
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอยางเปนรูปธรรม 
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
3. ประสานความรวมมือจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยในสังกัดกระทรวงการคลัง 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

 

4. งบประมาณ   ไมมี 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม 
2. เผยแพร ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานสําคัญตามนโยบายรัฐบาลของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายจิระ พันธคีรี 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 

ผูอํานวยการสวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
โทร. 0-2273 – 9021 ตอ 2649, 2650, 2674 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าป
กระทรวงการคลั ง  ประจํ าป
งบประมาณ 2558 และการ
ติดตามผลดํ าเนินงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5 5 5 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 
1 ประสานงานใหหนวยงานในสังกัดเสนอโครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

กระทรวงการคลัง 

2 ยกรางแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ 

3 เสนอรางแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

4 ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือนและสงขอมูลให ศทส. เพ่ือเผยแพรในเว็บไซตของ
กระทรวง ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

5 ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือนและสงขอมูลให ศทส. เพ่ือเผยแพรในเว็บไซตของ
กระทรวง ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. หนวยงานใน
สังกัดเสนอ
โครงการเพ่ือ
จัดทําแผน 
ปฏิบัติราชการ
ประจําป
กระทรวงการคลัง 

             

2. ยกรางแผน 
ปฏิบัติราชการ
ประจาํปฯ 

             

3. เสนอราง
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ฯ ใหรัฐมนตรี วา
การกระทรวง 
การคลังพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

             

4. ติดตามผล
การดําเนินงาน
รายเดือน 
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โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
1. สาระสําคัญ 

โครงการหนวยงานตนแบบ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” มีเปาหมายในการบูรณาการองคความรู
ดานภาษี จาก 3 หนวยงานภาษีภายสังกัดใตกระทรวงการคลัง ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากร โดยบูรณาการความรูนี้เพ่ือประโยชนในการใหความรูแกผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไปผานหมอ
ภาษีท่ีเปนผูใหคําปรึกษาตามจุดใหบริการจํานวน 268 จุด ท่ัวประเทศ ตลอดจนการใหความรูผานชองทาง
ตางๆ อาทิ Website Mobile app. และ Facebook เปนตน 

สําหรับการดําเนินงานในสวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี เพ่ือเพ่ิมเติมองคความรูประเภท
ธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในประเทศใหมีความรูความเขาใจในภาษีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีกําลัง
ริเริ่มหรือไดดําเนินการไปแลว รวมถึงสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ ท่ีจะชวยใหผูประกอบการ SMEs สามารถ
ลดภาระดานตนทุนใหลดลงได 

โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
- หนวยงานในภาครัฐ 
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 
- สถาบนัการศึกษา 
- สือ่มวลชน 
- ภาคเอกชน 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือวางแผนและกําหนดตําแหนงในใจผูบริโภคเชิงยุทธ (Market Strategic Positioning) ของ
โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ในการใหความรูดานภาษีและสิทธิประโยชนทางภาษีในการประกอบ
ธุรกิจ SMEs ประเภทตางๆ 
 2. เพ่ือกําหนดกลุมผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจเปาหมายของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังในการบูร
ณาการขอมูลทางภาษีตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานภาษีในกลุมผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยเปนการบูรณาการขอมูลของ 3 
กรมภาษี 
 4. เพ่ือออกแบบและจัดทําแผนการสื่อสารเพ่ือสรางคุณคาอยางบูรณาการ (Integrated Value 
Creating Communication) ของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มิถุนายน พ.ศ. 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
 5,000,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สงเสริมภาพลักษณเชิงบวก ของหนวยโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
 2. ลดคาใชจาย การดําเนินการดานภาษี ของผูประกอบการ (Tax Compliance Cost) 
 3. ขยายฐานภาษี ดึง SMEs เขาสูระบบภาษี 
 4. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการ 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 ความคาดหวังของผูขอใชบริการท่ีสูง การเขาถึงองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีผานเทคโนโลยีท่ีใชอยู
เดิม ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงเปนปจจุบัน รวมถึงบุคลากรภายในองคกรท่ียังไมมีความพรอมในการถายทอด
องคความรูท่ีดี ท้ังนี้จึงไดมีแนวทางแกไขผานการดําเนินโครงการ ในสวนการประชาสัมพันธและการสราง
เครือขาย เพ่ือใหระบบในการดําเนินงานสอดคลองและควบคูกันไป 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายจิระ พันธคีรี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 
   โทร 02-273-9021 ตอ 2647 
   สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ : กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง สวนพัฒนา
องคความรูเรื่องบูรณาการภาษี 

- - - 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 กําหนดตําแหนงในใจผูบริโภคเชิงยุทธ (Market Strategic Positioning) ของโครงการ
คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 

2 ออกแบบและจัดทําแผนการสื่อสารเพ่ือสรางคุณคาอยางบูรณาการ (Integrated Value 
Creating Communication) ของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 

3 กําหนดกลุมเปาหมายท่ีเปนผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือการจัดทําองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี 
4 จัดทําองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีสําหรับกลุมผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจท่ีเปน

กลุมเปาหมาย 
5 นําเสนอผลงานและถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมาย 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- กําหนดตําแหนงในใจ
ผูบริโภคเชิงยุทธ 
(Market Strategic 
Positioning) 

สามารถกําหนด
ตําแหนงในใจ
ผูบริโภคเชิงยุทธ 
(Market Strategic 
Positioning)  

            

- ออกแบบและจัดทํา
แผนการสื่อสารเพ่ือ
สรางคณุคาอยางบูรณา
การ(Integrated 
Value Creating 
Communication) 

มีแผนการสื่อสาร
เพ่ือสรางคณุคา
อยางบูรณาการ
(Integrated 
Value Creating 
Communication) 

            

- กําหนดกลุม 
เปาหมายท่ีเปน
ผลิตภณัฑตางๆ เพ่ือ
การจัดทําองคความรู
เรื่องบูรณาการภาษี 

 
ไดกลุมเปาหมาย
ในการจัดทําองค
ความรูเรื่อง
บูรณาการภาษี 

            

- จัดทําองคความรูเรื่อง
บูรณาการภาษีสําหรับ
กลุมผลิตภัณฑหรือ
กลุมธุรกิจท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

องคความรูเรื่อง
บูรณาการภาษี
ของกลุมเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

            

- นําเสนอผลงานและ
ถายทอดองคความรู
ใหกับบุคลากรท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายมี
องคความรูความ

เขาใจในการ
นําเสนอผลงาน
ของคลินิกภาษี

กระทรวงการคลงั 

            

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 45 



โครงการ CCO-MOF สัญจร 
1. สาระสําคัญ 

 จากสถานการณความไมสงบทางการเมืองในหวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ทําใหการบริหารราชการ
แผนดินขาดความเปนเอกภาพ ไมมีความชัดเจนและไมตอเนื่องในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ จนมาถึง
ในปจจุบันสถานการณทางการเมืองสงบลงโดยการบริหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดเขามาบริหารประเทศ และมีนายสมหมาย ภาษี ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงเปนโอกาสอันดีและสมควรท่ีผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง มอบ
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของกระทรวงการคลังใหขาราชการของกระทรวงการคลังไดรับทราบและ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและชัดเจน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความเชื่อม่ันในการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลปจจุบันใหมากยิ่งข้ึน 

สํานักนโยบายและยทุธศาสตร (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ 
CCO-MOF สัญจร ข้ึนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสูผูปฎิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน
เปนการสรางความเชื่อม่ันในการขับเคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่อง และยังเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูบริหารกระทรวงการคลังสวนกลางกับขาราชการกระทรวงการคลังสวนภูมิภาค ท่ัวประเทศเพ่ิมข้ึน
อีกดวย 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสูผูปฎิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน เปนการสรางความ
เชื่อม่ันในการขับเคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่อง 
 2. เพ่ือสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกระทรวงการคลังสวนกลางกับขาราชการ
กระทรวงการคลังสวนภูมิภาค 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธนโยบาย กิจกรรม และโครงการของกระทรวงการคลังใหประชาชนไดรับทราบ
และเชื่อม่ันการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
 4,000,000.-บาท ( สี่ลานบาทถวน) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 1. กระทรวงการคลังสามารถนํานโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
 2. ขาราชการกระทรวงการคลังมีความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกระทรวงการคลังสวนกลางกับ
ขาราชการกระทรวงการคลังสวนภูมิภาค 
 3. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการดําเนินงานของรัฐบาลมากยิ่งข้ึน  

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต  วิกรมโรจนานันท  นักวิเคราะหนโยบายแผนชํานาญการ 
     โทร 02-273-9021 ตอ 2647 
     สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน 
โครงการ CCO-MOF สัญจร 

- - - 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดเตรียมขอมูลเพ่ือดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จัดทําโครงการ 

จัดทําราคากลางโครงการ 
2 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลวเสร็จ 
3 การจัดใหมีการประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากผูบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในกรุงเทพแลวเสร็จ 
4 การประชุมรวมกับ คบจ. ในจังหวัดท่ีจะจัดงาน เพ่ือเตรียมความพรอมแลวเสร็จ 
5 ประชุมสัมมนารับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของขาราชการสวนภูมิภาคจาก

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในชื่อการสัมมนา CCO-MOF สัญจรใน
ตางจังหวัดแลวเสร็จ 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 

  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- การประชุม 
สัมมนารับมอบ
นโยบายจาก
ผูบริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง  
ในกรุงเทพฯ 

-เพ่ือสื่อสาร
นโยบายของ
กระทรวงการคลงั
ไปสูผูปฎิบัติท่ัว
ประเทศ 
 

            

 
-การประชุมเตรยีม
ความพรอมรวม 
คบจ.ในจังหวัดท่ี
จะจัดงานสมัมนา 
CCO-MOF สัญจร  
 

 
-เพ่ือใหการจัด
งานสัมมนา 
CCO-MOF 
สัญจร ไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง
ตามท่ีกําหนด  

            

-การสัมมนา  
CCO-MOF สัญจร 
รับมอบนโยบาย
การปฏิบัตริาชการ 
ของขาราชการสวน
ภูมิภาค จาก
ผูบริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง  
ในตางจังหวัด 
 

-เพ่ือสงเสรมิ 
และสราง
ความสัมพันธ 
อันดีระหวาง
ผูบริหารกระ 
ทรวงการคลัง
สวนกลางกับ
ขาราชการ
กระทรวงการคลงั
สวนภูมภิาค 

            

 
-ประเมินผล
โครงการและ
รายงานผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับ 

 
-เพ่ือไดรับทราบ
วาการดําเนิน
โครงการฯประสบ
ความสําเร็จหรือไม 

            

48     แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 



โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สาระสําคัญ 

การตรวจราชการเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินและพัฒนาประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานใหหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิด
จากการดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนัยแหงระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การออกตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2554 ท่ีกําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกระทรวงในฐานะผูสอดสองดูแล
แทนรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการตรวจราชการขอ ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจท่ีสําคัญซ่ึงสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  ในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารราชการแผนดิน  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังและรัฐบาล 

2. เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558 

4. งบประมาณ 

1,800,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถกํากับ เรงรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดให
บรรลุเปาหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 

2. สามารถติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  

 นางนงนุช  คุณรัตนไตร  ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
     โทร  0-2273-9021 ตอ 2700 

 นางทิพรัตน  ถ่ินสิริพัฒนกิจ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการใน
      ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

     โทร  0-2273-9021 ตอ 2620 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด คือ 

8.1 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนอง 

เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจาก
ความสําเร็จของการดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 80                                     
ของจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

2 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 85                                     
ของจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

3 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 90                                     
ของจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

4 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 95                                     
ของจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

5 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 100                                     
ของจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
1. รอยละของ
จํานวนขอเสนอแนะ
จากการตรวจ
ราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
80 

รอยละ
85 

รอยละ
90 

รอยละ
95 

รอยละ
100 
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8.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจาก
ความสําเร็จของการดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 กําหนดแนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ และจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณแลวเสร็จ 
2 
 
 

1. ตรวจติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ในสวนภูมิภาค และเขตตรวจราชการใน
สวนกลางพรอมท้ังใหขอเสนอแนะในระดับพ้ืนท่ีและระดับนโยบาย 
2. จัดทํารายงานผลการตรวจราชการพรอมขอเสนอแนะไปยังผูบริหารระดับสูงและผูบังคับ 
บัญชาของหนวยงานรับตรวจเพ่ือพิจารณาดําเนินการและแจงกระทรวงการคลังทราบ และนําสง
สํานักนายกรัฐมนตร ีกรณีการตรวจราชการแบบบรูณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

3 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง 
การคลังรอบ 1 เสนอตอผูบริหารระดับสูง 

4 ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ซ่ึงไดเสนอไว 
จัดทํารายงานการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังของหนวยงาน
รับตรวจ นําเสนอตอผูบริหารระดับสูง และนําสงสํานักนายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบ
บูรณการรวมกับ สํานักนายกรัฐมนตร ี

5 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รอบ 2 เสนอตอผูบริหารระดับสูง 

 
  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผาน

มา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
2. ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผนการตรวจ
ราชการของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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9. แผนปฏิบัติงาน 
  

ลําดับ กิจกรรม 

เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

            

1 รวบรวมขอมลูแผนงาน/โครงการหนวยงาน
ในสังกัด ศึกษา วิเคราะห และกําหนด
แนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือ
จัดทําแผนการตรวจราชการ 

แผนการตรวจ
ราชการ 

            

2 ตรวจตดิตามการดาํเนินงานของ            
หนวยงานในสังกัด ในสวนภูมภิาค และ 
เขตตรวจราชการในสวนกลางพรอมท้ัง ให
ขอเสนอแนะในระดับพ้ืนท่ีและระดับ
นโยบาย 

การตรวจติด ตาม
การปฏิบัติ งาน
ของหนวย งานรับ
ตรวจรายงานผล
การตรวจราชการ 
 

            

3 จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ           
พรอมขอเสนอแนะไปยังผูบริหารระดับสูง 
และผูบังคับบัญชาของหนวยงานรบัตรวจ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการและแจง
กระทรวงการคลังทราบ และนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบ
บูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตร ี

รายงานผลการ
ตรวจราชการ
พรอมขอเสนอ 
แนะไปยังผูบริหาร 

 

            

4 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 1 เสนอตอผูบริหาร
ระดับสูง 

สรุปรายงานผล
การตรวจราชการ
รอบ 1 

            

5 ตรวจตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังซึ่งไดเสนอไว 

การตรวจติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะ
รายงานผลการ
ตรวจราชการ 

 

            

.ต.ค.  พ.ย.    ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.  พ.ค.   มิ..ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 
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52     แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 



 

  

ลําดับ กิจกรรม 

 

เปาหมาย 

 

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

            

6 รวบรวมรายงานการตรวจราชการพรอม
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง และรายงานดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังของหนวยงานรบัตรวจ 

รายงาน ลการ
ตรวจราชการเสนอ

ผูบริหาร             

7 จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 2 เสนอตอผูบริหาร
ระดับสูง 

สรุปรายงานผล
การตรวจราชการ 

รอบ 2  
            

.ต.ค.  พ.ย.    ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.  พ.ค.   มิ..ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 
 57    57    57    58    58     58   58    58    58    58    58    58 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

๑. สาระสําคัญ 
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓  

มาตรา ๙ (๓) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ขอ ๑๔ 
กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กํากับดูแลอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย 
วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ 

ดังนั้น สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง
ดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ซ่ึง
เปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค: หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี ๒.๑ : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
ท้ังนี้ เพ่ือใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซ่ึงเปนการปองปรามการ
ทุจริตรั่วไหลในข้ันตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ และเปนการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ท้ังยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพ่ือเปนระบบเตือนภัย
ลวงหนาสําหรับการบริหารราชการแผนดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลักใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการในสังกัดวา บรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความ
พึงพอใจหรือไม 

๒.๒ เพื่อใหขอเสนอแนะในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานฯ เปนไปอยางคุมประโยชนท้ัง
ราชการและประชาชน 

๒.๓ เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทาง พัฒนา 
สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสนิใจในการบริหารงานตอไป 

๓. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8 

๔. งบประมาณ (ถามี) ไมมี 
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๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๕.๑ ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและโปรงใสยิ่งข้ึน 
๕.๒ ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของสวนราชการของผูบังคับบัญชาลดลง 
๕.๓ การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีมีประสทิธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการของสวนราชการ 

๖. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุมตรวจสอบภายใน 
นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน  ผูอํานวยการสวนตรวจสอบภายในระดับกรม 

รักษาการในตําแหนงผูตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒633 
นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒๖๕๒ 

๘. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน  

๕5 ๕6 ๕7 ๕8 ๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๑ จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕8 โดยมีรายละเอียดคือ 

๑. การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง 

๒. รายละเอียดของการวิเคราะหความเสี่ยง 

๓. การจัดลําดับความเสี่ยงและสรุปผลเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําป 
๒ แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ ของสวนราชการใน

สังกัดกระทรวงฯ 
๓ รวบรวมขอมูล และทําการศึกษาขอมูลโครงการฯ ตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ 
๔ ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ 
๕ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบโครงการฯ ตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ

ผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
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๙. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
57 
ก.ย. 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทํากระดาษทําการประเมินความ
เสีย่งเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 โดยมี
รายละเอียด คือ 

๑) การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑ
ความเสี่ยงท่ีนํามาใชในการประเมิน
ความเสี่ยง 

๒) รายละเอียดของการวิเคราะห 
ความเสี่ยง 

๓) การจัดลําดับความเสี่ยงและ
สรุปผลเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ
ประจําป 

 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

             

2. แผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ 
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงฯ 
 

              

3. รวบรวมขอมูล และทําการศึกษา 
ขอมูลโครงการฯ ตามท่ีกําหนดใน
แผนการตรวจสอบ 
 

              

4. ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ 
 

              

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
โครงการฯ ตามท่ีกําหนดในแผนการ 
ตรวจสอบ และเสนอผูบริหารพิจารณา ให
ความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอ 
เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 

              

 

  

56     แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 



แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. สาระสําคัญ 
ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ใหผูตรวจสอบภายใน

จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพ่ือเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ 

สวนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเก่ียวกับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีกําหนด ซ่ึงมี การ
ตรวจสอบดานบัญชีการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน และการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงดาน
สารสนเทศ (Compliance Financial , Operation Audit และ IT Audit) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
สป.กค. คือ พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวง โดยมีหนาท่ีในการประเมินและให
คําแนะนําเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ท้ังนี้เพราะงานตรวจสอบภายใน
ถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของผูบริหาร 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 

2.2 เพ่ือสอบทานความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม 
2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง

แกไขการปฏิบัติตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 
2.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถ

ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

4. งบประมาณ (ถามี)     : - 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การปฏิบัติงานของ สป.กค. เปนไปตามกฎระเบียบท่ีกําหนด  รวมท้ังไดรับการปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สวนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. 0 2273 9021  ตอ 2720 , 2721 , 2742 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนน :  
แบงเปน  5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน แตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

รอยละของจาํนวนงาน
ตรวจสอบท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 

5 5 5 5 5 รอยละ 
20 

 
 

รอยละ 
40 

 

รอยละ 
60 

 

รอยละ 
80 

 

รอยละ 
100 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งานตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบตามมติ ครม. , 
ระเบียบ , คําสั่ง 
1.1 การสอบทานการ
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในของ สป.กค. 

การปฏิบัติ 
งานของ 

สป.กค. ไดรับ
การปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพ   

มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.2 การตรวจสอบการใช
รถยนตของผูเลือกรับเงิน
คาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสีิทธิ
ไดรับรถประจําตําแหนงของ
สวนราชการ    

             

1.3 ตรวจสอบการเงินการ
บัญชีกองทุนสวัสดิการ 
สป.กค. 

             

1.5 การตรวจสอบตาม
เกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการ 

             

2. การตรวจสอบจากผลการประเมนิความเสีย่งของหนวยรบัตรวจ สป.กค. 
2.1 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลงั 

             

2.2 โครงการติดตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานของสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได  การท่ี
จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผลการ
ดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามแบะประเมินผลเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายท่ีกําหนด รัฐบาลจึง
ตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับลักษณะ
องคกร  ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มตนเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสวนราชการกําหนด
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ 6 
เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เม่ือครบ 12 เดือน สวน
ราชการท่ีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพ่ือนําไปจัดสรรใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานตอไป 

กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวางระบบการ

จัดทําคํารับรองและการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวงและสวน

ราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง การจัดทํา

คํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการจัดสรร

สิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  
 2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ประจาํปงบประมาณ พงศ. 2558  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตุลาคม 2557  -  กันยายน 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 

         ไมมี 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการคาเปาหมาย
ไดชัดเจนข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรมไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วักและเปาหมายท่ีสอดคลองเปน
ประโยชนกับองคกรท่ีสามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ใหกับสวนราชการในสังกัดได 
 3. กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานท่ีเปนปญหาอุปสรรค

ในปงบประมาณถัดไปได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ผูรับผิดชอบหลัก  :  
 นางรัชนี ชุนเจริญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร. 
 นายวิทยา เตชะมหานนท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวสุภาพ ผองอําไพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการติดตาม
การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

5 5 5 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 แจงกรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2 นําเสนอตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมารณ 

พ.ศ. 2558 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณา 
3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4 ติดตามใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวัดจัดทํารายละเอียดตามคํารบัรองการปฏิบัตริาชการระดับ

กระทรวงประจําป พ.ศ. 2558 
5 ติดตามใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตวัช้ีวัดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2558 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แจงกรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราช การของ
กระ ทรวงการคลัง 
ประจําปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2558 

1 หนวย             

2.นําเสนอตัวช้ีวัด
ประกอบคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให
สํานักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือพิจารณา 

1 หนวย             

3.จัดทําคาํรับรอง
การปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

1 ชุด             

4. ติดตามให
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัด
จัดทํารายละเอียด
ตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏบัิติ
ราชการระดับ
กระทรวง ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 

1 ชุด             

5. ติดตามให
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวจดัทํา
รานงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

1 เลม             
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โครงการ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได การท่ี
จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผลการ
ดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามแบะประเมินผลเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายท่ีกําหนด รัฐบาลจึง
ตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับลักษณะ
องคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มตนเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสวนราชการกําหนด
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ 6 
เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เม่ือครบ 12 เดือน สวน
ราชการท่ีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพ่ือนําไปจัดสรรใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานตอไป 

กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวางระบบการ
จัดทําคํารับรองและการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวงและสวน
ราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง การจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการจัดสรร
สิ่งจูงใจ  โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  
 2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ตุลาคม 2557  -  กันยายน 2558 
 

4. งบประมาณ (ถามี)    ไมมี 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการคาเปาหมาย
ไดชัดเจนข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรมไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วักและเปาหมายท่ีสอดคลองเปน
ประโยชนกับองคกรท่ีสามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ใหกับสวนราชการในสังกัดได 
 3. กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานท่ีเปนปญหาอุปสรรค
ในปงบประมาณถัดไปได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ผูรับผิดชอบหลัก  :  
 นางรัชนี  ชุนเจริญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร. 
 นายวิทยา เตชะมหานนท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวนวลสกุล ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการติดตาม
การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

5 5 5 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน: 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
2 นําเสนอตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ
พิจารณา 

3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4 ติดตามใหหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํา

รายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงประจําป พ.ศ. 
2558 

5 ติดตามใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 

9. แผนปฏิบัติงาน  

  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
 

1 หนวย             

2.นําเสนอตัวช้ีวัด
ประกอบคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให
สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ
พิจารณา 

1 หนวย             

3.จัดทําคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

1 ชุด             
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ติดตามใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัดจดัทํา
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏบัิติราชการ
ระดับกระทรวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1 ชุด             

5. ติดตามใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวจดัทําราน
งานผลการปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

1 เลม             
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โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ 
1. สาระสําคัญ 

การบริหารจัดการงานสารบรรณ ถือวาเปนงานสาํคัญงานหนึ่งของหนวยงานในทุกๆ หนวยงานโดย

ในทุกๆ หนวยงานจะตองมีผูปฏิบัติหนาท่ีงานสารบรรณดวยกันทุกท่ี  โดยมีหนาท่ีในการรับ – สง หนังสือท่ีเขา

ออกภายในหนวยงาน  ดังนั้นงานสารบรรณจึงถือเปนงานสําคัญของสวนราชการ เพราะเปนดานแรกท่ีหนังสือ

และเอกสารตางๆ จะเขามาในหนวยงาน และเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลสําคัญตางๆ เพ่ือสงไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการตอไป โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสือท่ีรับเขากอนลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2. หาขอมูลรายละเอียด ติดตอประสานงานท้ังหนวยงานในสังกัด/หนวยงานเจาของเรื่อง 

3. กลั่นกรองขอมูลกอนนําเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการสงหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

4. ลงทะเบียนสงออกดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสถึงหนวยงานท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการ และสแกน

หนังสือเก็บในระบบ 

5. ดําเนินการสงหนังสือไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยความรวดเร็วและถูกตอง 

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบริหารจัดการงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และรวดเร็วถูกตอง จึงตองมีการบริหารจัดการงานสารบรรณอยางเปนระบบ และเปนไปตาม

ข้ันตอนการรับ – สง หนังสือราชการ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2557  - กันยายน 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

เม่ือหนวยงานสามารถพัฒนางานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหการติดตอประสานงานท้ัง

ภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ และมีระบบการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดวย 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นางสาวสมวรรณ จันทรใหญ  ผูอํานวยการสวนอํานวยการ 

  สํานักบริหารกลาง โทร. 2209 

 2. นางสาวศิวนีย  ทรงดาวเรือง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สวนอํานวยการ 

  สํานักบริหารกลาง โทร. 2237 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

รอยละของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห 
พิจารณาเพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

 - - 5 5 75 80 85 90 95 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 75 ของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณาเพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

2 รอยละ 80 ของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณาเพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

3 รอยละ 85 ของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณาเพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

4 รอยละ 90 ของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณาเพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

5 รอยละ 95 ของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะห พิจารณาเพ่ือนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต .ค . พ .ย . ธ .ค . ม .ค . ก .พ . ม ี.ค . เ ม .ย . พ .ค . ม ิ.ย . ก .ค . ส .ค . ก .ย . 
1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
ของหนังสือท่ีรับเขากอนลงทะเบียนรับ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 5             

2. หาขอมูลรายละเอียด ติดตอ
ประสาน งานท้ังหนวยงานในสังกัด/
หนวยงานเจาของเรื่อง 

             

3. กลั่นกรองขอมูลกอนนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการสง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดาํเนินการ 

             

4. ลงทะเบียนสงออกดวยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสถึงหนวยงานท่ี
ผูบังคับบัญชาสั่งการ และสแกนหนังสือ
เก็บในระบบ 

             

5. ดําเนินการสงหนังสือไปยังหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบดวยความรวดเร็วและ
ถูกตอง 
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจตอ
สาธารณชนในบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใส และธรรมาภิบาลในองคกร 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสาธารณชนเขาใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
2. เพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

4. งบประมาณ   

500,000 บาท  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สาธารณชนเขาใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
2. เสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก :  
นายจิระ พันธคีรี  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ2648 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2555 2556 2557 2558 2559 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารายงาน
ประจาํปของ
กระทรวงการคลัง  

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน คําอธิบาย 

1 ดําเนินการจัดจางผลิตและพิมพหนังสือรายงานประจําปกระทรวงการคลัง 

2 ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงเนื้อหา ไฟลรูปภาพพรอมคําบรรยาย และบทความท่ีเก่ียวของ 

3 จัดทํารางเนื้อหารายงานประจําป  

4 ผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบรางเนื้อหารายงานประจําป 

5 ผลิตหนังสือรายงานประจําปและแจกจายไปยังหนวยงานตางๆ 

9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ดําเนินการจัด
จางผลิตและพิมพ
หนังสือรายงาน
ประจําป
กระทรวงการคลงั 

สัญญาจาง
ผลิตและพิมพ
หนังสือ
รายงาน
ประจําป 

            

2. ทุกหนวยงานใน
สังกัดจัดสงเน้ือหา 
ไฟลรูปภาพพรอม
คําบรรยาย และ
บทความท่ีเก่ียวของ 

ขอมูล
ประกอบการ
จัดทํารายงาน
ประจําป 

            

3. จัดทําราง
เน้ือหารายงาน
ประจําป (First 
Draft)  

เน้ือหารายงาน
ประจําป 

            

4. ขอความ
เห็นชอบรางเน้ือหา
รายงานประจําป
จากผูบรหิาร
ระดับสูง 

เน้ือหารายงาน
ประจําป 

            

5. จัดทํารูปเลม
รายงานประจําป 

รายงาน
ประจําป 

            

6. ผลิตหนังสือ
รายงานประจําป
และแจกจายไปยัง
หนวยงานตางๆ 

หนังสือ
รายงาน
ประจําป 
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โครงการการดําเนนิการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

1. สาระสําคัญ 

เม่ือสวนราชการมีคําสั่งทางปกครองและคําสั่งฯ ดังกลาวมีผลกระทบไปยังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
หากบุคคลตามขางตนพิจารณาแลวไมเห็นดวยหรือมีความเห็นขัดแยงกับคําสั่งทางปกครองดังกลาว บุคคล
เหลานั้นจะตองดําเนินการโตแยงคําสั่งทางปกครองโดยการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองไปยังผูท่ีมีอํานาจออก
คําสั่งทางปกครอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองจะดําเนินการพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณ โดย
นําขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบคําอุทธรณ เม่ือผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครองเปนเชนไร ก็จะแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองและสิทธิของผูอุทธรณในการนําไปยังผู
อุทธรณใหทราบตอไป ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

2. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
๒. เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
๓. เพ่ือใหการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองของผูอุทธรณไดรับความเปนธรรม 

3. ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

4. งบประมาณ (ถามี)      ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ผูอุทธรณไดทราบเหตุผลและผลการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งทางปกครองอยางเปนธรรม 
๒. สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองลาชา หากแตมีแนวทาง
ปองกันคือ สวนราชการผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองเรงดําเนินการให 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นายพนิต ธีรภาพวงศ  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 
 2. นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข นิติกรชํานาญการ กลุมกฎหมาย โทร ๒๖๕๕ 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย  
เกณฑการใหคะแนน 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละความสาํเรจ็ของการ
เสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

- - - ๕ ๕ รอยละ 
๖0 

รอยละ 
๖๕ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๕ 

รอยละ 
๘๐ 
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เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ รอยละ ๖๐ 
๒ รอยละ ๖๕ 

๓ รอยละ ๗๐ 

๔ รอยละ ๗๕ 

๕ รอยละ ๘๐ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ตรวจสอบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีปรากฏใน
รายละเอียดของการอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง 

รอยละ ๘๐             

-สืบคนขอเท็จจริงตลอดจนขอ
กฎหมาย (เพ่ิมเติม)              
เพ่ือนํามาใชประกอบการจดัทํา
วาระการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง 

             

-นําเสนอวาระการประชุมตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คําสั่งทางปกครอง 

             

-ท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกครอง
พิจารณาและมีมติของท่ีประชุม 

             

-จัดทําคําวินิจฉัยแจงไปยังสวน
ราชการท่ีเปนหนวยงานจดัสง
เรื่องการอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง 
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โครงการการดําเนนิการประสานงานคด ี
๑. สาระสําคัญ 

ในกรณีท่ีสวนราชการมีความประสงคท่ีจะดําเนินคดีความไมวาจะเปนผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดี เพ่ือ
ความรอบคอบในดานการดําเนินคดี เชน การจัดทําคําฟอง คําใหการ คําแถลง เปนตน สวนราชการแจงความ
จํานงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณารับดําเนินคดีแทนสวนราชการ ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวของจนเสร็จการแหงคดีความ 

๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการดานคดีความดวยความรอบคอบและรัดกุม 
๒. เพ่ือใหกระบวนการดําเนินคดีความเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ      

ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

๔. งบประมาณ (ถามี)     ไมมี 

๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและมอบหมายใหพนักงานอัยการเขาดําเนินคดีแทนสวนราชการ 
๒. สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดได 

๖. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับคดีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด สวนราชการอาจเสียสิทธิในการดําเนินคดีความ 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นายพนิต ธีรภาพวงศ  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 
 2. นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข นิติกรชํานาญการ กลุมกฎหมาย โทร ๒๖๕๕ 

๘. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนนิงานท่ี

ผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการเพ่ือการ
ประสานงานท่ีเก่ียวของ
ในคดีความท่ัวไปคดี
ปกครอง 

- - - ๕ ๕ รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๕ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 

๗๕ 
รอยละ 

๘๐ 
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เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ รอยละ ๖๐ 
๒ รอยละ ๖๕ 

๓ รอยละ ๗๐ 

๔ รอยละ ๗๕ 

๕ รอยละ ๘๐ 

 
๙. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดทํารางบันทึกการขอ
ความอนุ เคราะหไปยัง
สํานักงานอัยการสูงสุด 
และรางหนังสือแจงไปยัง
สํานักงานอัยการเพ่ือเสนอ
ตอผูบัง คับบัญชา 

๘๐             

-ประสานงานไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
รวบรวมขอเท็จจริงให
ครบถวน 

             

-จัดทําสรุปขอเท็จจริง ท่ี
เก่ียวของกับคดีเพ่ือจัดสง 
ไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุด 

             

-จัดเตรยีมสาํเนาเอกสารท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินคดี
ความ 

             

-เสนอหนังสือพรอมเอกสาร
ท่ีเก่ียวของตอผูบังคับ 
บัญชาระดบัสูงผูมีอํานาจ 
ในการลงนาม และนําสงไป
ยังสํานักงานอัยการสูงสุด 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะนําเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

1. สาระสําคัญ 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ขอ 1สํานักงาน
รัฐมนตรี มีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง ไดแก การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกลั่นกรองเรื่อง เพ่ือเสนอรัฐมนตรี 
รวมท้ังเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการดวยความ
รอบคอบ โดยหนึ่งในภารกิจการกลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอรัฐมนตรี ไดแก การวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรุปประเด็นไดครบถวนสมบูรณ ดวยความรวดเร็ว 

สํานักงานรัฐมนตรี เห็นวาการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องขางตน จะสงผลใหรัฐมนตรี 
ไดรับขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไดครบถวนสมบูรณ จึงไดดําเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีข้ึน 

2.วัตถุประสงค 

ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 

 ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประสิทธิภาพในการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นายศักดา ชนะภัย  หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี 
2. นางสาววันดี เจริญประวัต ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงานรัฐมนตรี 
 โทร 02-2739021 ตอ 2431 

8. ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานท่ี

ผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละของจํานวนเรื่องท่ีสามารถ
จัดทําเอกสารสรุปยอวาระการ
ประชุมคณะรฐัมนตรีไดครบถวน  

- - 87.5 90 95 รอยละ
80 

 

รอยละ
85 

 

รอยละ
90 

 

รอยละ
95  

 

รอยละ
100  
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอแผน/โครงการให
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
พิจารณา 

อนุมัติแผน/
โครงการ 

            

ตั้งคณะทํางานปรับปรุง
ข้ันตอนและกระบวนการ
ดําเนินการ 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 

            

คณะทํางานฯ จดัเก็บสถิติ
ขอมูลระยะเวลาการ
ดําเนินการ (ปจจุบัน) 

ขอมูลการ
ดําเนินการ 
(ปจจุบัน) 

            

คณะทํางานดําเนินการ
ปรับปรุงข้ันตอนและ
กระบวนการดําเนินการ 

ขอเสนอการ
ปรับปรุง 

            

ผูบริหารพิจารณาขอเสนอฯ 
อนุมัติ
ขอเสนอ 

            

ทดลองตามขอเสนอการ
ปรับปรุง  

ผลการ
ทดลอง 

            

พัฒนากระบวนการตาม
ขอเสนอการปรบัปรุง 

กระบวนการ
ท่ีเหมาะสม 

            

ประเมินผลตามตัวช้ีวัด ผลการ
ประเมิน 
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โครงการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

1. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีประกาศฉบับท่ี 96/2557 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 
2557 ใหจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดข้ึนเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสาร 
ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ/ขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาท่ีเปนศูนยบริการรวมตาม
มาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และให
ทุกกระทรวง กรม สวนราชการ และหนวยงานของรัฐสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมในการนี้ 
เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขของกระทรวงการคลังสอดรับกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติดังกลาว กับท้ังสามารถจัดการเรื่องราวรองทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางรวดเร็ว จึงควรมีการติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดขอยุติ และมีการแจงผลการพิจารณาใหผูรอง
ทราบภายในเวลาอันรวดเร็ว  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

* เรื่องราวรองทุกข หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีไดรับการประสานงานจากศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังท่ีมีมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง 

* การนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขใหนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

* ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 
1. เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
2. เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการ

ตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสม และได
แจงใหผูรองทราบ 

3. เรื่องท่ีดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการแลว) และไดแจง
ทําความเขาใจกับผูรอง 

4. เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลวและไดแจงใหผูรอง
ทราบหนวยงานท่ีรับดูแลเรื่องตอ 

5. เรื่องราวรองทุกขท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห/เรื่องรองทุกขกลาวโทษ แตไมระบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นท่ีพนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีท่ีหนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 
7. กรณีท่ีเปนการเสนอขอคิดเห็นท่ีมีผลตอสวนรวม ไดสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไวเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาและไดแจงใหผูรองทราบ 
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2. วัตถุประสงค 
2.1) เพ่ือติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหไดขอ

ยุติอยางตอเนื่อง 
2.2) เพ่ือใหเครือขายการประสานการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

เขามามีสวนรวมในการติดตามเรื่องราวรองทุกข 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 

4. งบประมาณ 

ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
6.1) ประชาชนผูใชบริการไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขภายในเวลาอันรวดเร็ว 
6.2) เรื่องราวรองทุกขมีผลการดําเนินการไดขอยุติเพ่ิมมากข้ึน  

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 - ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบ 
1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท 2410 
2 นายกฤษดา  วัยวุฒิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 2616 
3 นางนพรัตน เดชจริง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 2755 
สวนรับเรื่องราวรองทุกข สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

รอยละของการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยุติ 
 

- - - 5 5 รอยละ 
83 

รอยละ 
84 

รอยละ 
85 

รอยละ 
86 

รอยละ 
87 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 83 
2 รอยละ 84 
3 รอยละ 85 
4 รอยละ 86 
5 รอยละ 87 

สูตรการคํานวณ 
 จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีดําเนินการจนไดขอยุติ x 100 
                       จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

9. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 

2557 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การจดัทํารางหนังสือเสนอใหผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังลงนามสง
เรื่องราวรองทุกขใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของพิจารณาดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  พรอมแจงผลการ
ดําเนินการเบ้ืองตนใหผูรองทุกขทราบ 

            

2. ติดตามผลการพิจารณาจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

            

3. ประมวลผลขอเท็จจริงท่ีปรากฏจาก
จากรายงานของหนวยงานพรอมเสนอ
ความเห็นตอผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังเพ่ือทราบ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ ยตุิเรื่องแลวแตกรณ ี

            

4. แจงผลการพิจารณาใหผูเก่ียวของ
ทราบ 
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โครงการจัดทํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 

1. หลักการและเหตุผล 

จากปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยท่ียาวนานและเรื้อรัง นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาประเทศและดานความม่ันคง
ของชาติสงผลใหทุกภาคสวนตองตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว รวมถึงการเขามามีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเฝาระวังและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกสวนราชการเปน
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 
มิถุนายน 2558 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติได
เห็นชอบใหทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงการคลัง ในฐานะเปนท่ีเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมคุมครองจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมถึงการ
ประสานแผนและการดําเนินการเรื่องดังกลาวรวมกับสํานักงานป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือติดตามความคืบหนาผลการดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตามคําสั่ง คสช. 

2.2 เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปงบประมาณ 2558  

2.3 เพื่อใหมีการบูรณาการเกี่ยวกับแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของกรมในสังกัดกระทรวงการคลังใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ของสํานักงาน ป.ป.ช. และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรือ่ง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

4. งบประมาณ 

- จํานวน 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีการดําเนินการจัดทํามาตรการการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงานได 

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สามารถกําหนดกรอบและแนวทางท่ีไดจากการประชุมไป
จัดทํามาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงานได 
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3. เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการบูรณาการเกี่ยวกับแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 - ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนนิงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

- ระดับความสําเร็จของการ
จัด ทํามาตรการการปอง กัน
ปราบปรามการทุจริ ต  และ
ประพฤติมิชอบของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย 

ระดับ 1 

- ทบทวนมาตรการของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทํามาตรการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําป 2558 

- ทบทวนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556 - 2560) 

ระดับ 2 
- จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดทํามาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2558 

ระดับ 3 
- นําเสนอมาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณใหผูบริหารใหความเห็นชอบ 

ระดับ 4 
- รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของหนวยงานไดแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 5 
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามมาตรการการปองกันปราบปราม 
การทุจริตประจําป พรอมท้ังรายงานแกหัวหนาสวนงาน/ผูบริหารระดับสูง
เพ่ือใหความเห็นชอบ 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

 

  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวน
มาตรการ/แผน 
งานเพ่ือหาความ
สอดคลองตาม
แผนยุทธศาสตร
ชาติระยะท่ี 2 

 - มาตรการ/
แผนงานท่ี 
ทบทวนแลวไป
ดําเนินการจัดทํา
มาตร การฯของ
หนวยงาน 

            

2. จัดประชุม
หนวยงานภายใน
เพ่ือจัดทํา
มาตรการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- ผลการประชุม
เพ่ือหาขอสรุป
และนําไปจัดทํา
มาตร การฯ ของ
หนวยงาน 
 

            

3. นําเสนอ
มาตรการของ
หนวยงานให
ผูบริหารเห็นชอบ 

- ผูบริหารเห็นชอบ
ในมาตรการฯของ
หนวยงาน  

 

            

4. ติดตามผลและ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

- รายงานผลการ
ดําเนิน การตาม
มาตรการฯของ
หนวยงานไดแลว
เสร็จครบถวน 

            

5. จัดทําสรุปและ
รายงานแกหัวหนา
สวนงาน/ผูบริหาร
ระดับสูง 

- จัดทํารายงาน
สรุป 
ผลการดําเนินการ 
พรอมท้ังรายงาน
แกหัวหนาสวน
งาน/ผูบรหิาร
ระดับสูงเพ่ือให
ความเห็นชอบ 
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. สาระสําคัญ 

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของกระทรวงการคลัง ทําให
ผูเก่ียวของทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ เอกชน ประชาชน และสื่อสารมวลชน มีความรูความเขาใจในขอมูล 
งาน นโยบาย ภารกิจของกระทรวงการคลัง สําหรับกรอบการดําเนินการตามโครงการดังกลาวจะประกอบดวย
เนื้อหาขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ 

1.1 การเตรียมความพรอมของกระทรวงการคลังเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตรและมาตรการในดานการเงินการคลัง อาทิ การอํานวยความสะดวกดาน
การคา การลงทุน และการเงินใหกับภาคเอกชน การปรับปรุงโครงสรางภาษีเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถใน
แขงขันของประเทศ การใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบ การสนับสนุนการ
เจริญเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth Economy) การกําหนดทิศทางและปรับปรุงกฎระเบียบของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากประชาคมอาเซียนไดอยางสูงสุด การปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
พัฒนาระบบภายในของกระทรวงการคลัง การสงเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุน การ
สนับสนุนใหประชาชนเขาถึงบริการดานการเงิน การสนับสนุนธุรกิจ SME การเขาไปมีสวนรวมพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน การสนับสนุนการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี และการรวมมือกันของกลุม
ประเทศอาเซียนตอกฎเกณฑท่ีไมเปนธรรมในเศรษฐกิจโลก 

1.2 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ซ่ึงเปนประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญของกระทรวงการคลัง โดย
ผานโครงการ หรือ นโยบายตางๆ ท่ีออกมาในแตละชวงเวลา ซ่ึงตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดการรับทราบและสรางความรูความเขาใจใหแกกลุมเปาหมาย ในบทบาท ภารกิจ นโยบาย
ตางๆ ท่ีอยูภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง  

2. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
กระทรวงการคลัง  

3. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับบทบาทในการรักษาความยั่งยืนทางการคลังของกระทรวงการคลัง 
4. เพ่ือใหบทบาท ภารกิจ และนโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลังไดรับการขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ี

กําหนดและไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
5. เปนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ชวงปงบประมาณ พ.ศ.2558 

4. งบประมาณ 

ภายในวงเงิน 12,750,000.- บาท   (สิบสองลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 83 



5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. กลุมเปาหมายไดรับทราบและเปนการสรางความรูความเขาใจในบทบาท ภารกิจ นโยบายตางๆ ท่ีอยู

ภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง  
2. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงการคลังไดรับ

การเผยแพรสูกลุมเปาหมายในทิศทางท่ีเหมาะสม 

3. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับบทบาทในการรักษาความยั่งยืนทางการคลังของกระทรวงการคลังไดรับการ
เผยแพรสูกลุมเปาหมายในทิศทางท่ีเหมาะสม 

4. บทบาท ภารกิจ และนโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลังไดรับการขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีกําหนด
และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

5. การดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลังเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

6. ผลกระทบดานลบท่ีอาจเกิดข้ึน 

ประชาชนบางกลุม โดยเฉพาะผูท่ีมีความคิดตรงขามกับรัฐบาล อาจมองกิจกรรมนี้เปนเพียงการโฆษณา
ชวนเชื่อ หรือผลดานการเมือง เนื่องจากวิทยากรหลักเปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวง ซ่ึงรวมถึงขาราชการ
การเมือง 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายสุภวฒุิ รังษีภโนดร  ผูอํานวยการกลุมสารนิเทศการคลัง  โทร  2004   
2. นายปยะภัทร ไชยสาม  นักประชาสัมพันธชํานาญการ  โทร  2003  
3. นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ  โทร  2201 

4. นายเชาวลิต  บุญยภูษิต  นักประชาสัมพันธชํานาญการ  โทร  2256 

5. นายพีระพันธ บุญทวีคุณ นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  โทร  2222 

6. นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  โทร  2256 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูสาธารณชน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- - - 5 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

หมายเหตุ  
คะแนนระดับท่ี 1  หมายถึง  มีการรวบรวมขอมูล / รางแผนงานโครงการ  
คะแนนระดับท่ี 2  หมายถึง  ผูบริหารอนุมัติโครงการ  
คะแนนระดับท่ี 3  หมายถึง  มีการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือดําเนินการโครงการ 
คะแนนระดับท่ี 4  หมายถึง  มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตามโครงการ 

  คะแนนระดับท่ี 5               หมายถึง มีการสรุปผลการดําเนินงานโครงการและนําเสนอ
ผูบริหารระดับสูงเพ่ือรับทราบ 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
มีการรวบรวมขอมลู 
/ รางแผนงาน
โครงการ 

1             

ผูบริหารอนุมัติ
โครงการ 

2             

มีการจัดซื้อจัดจาง
เพ่ือดําเนินการ
โครงการ 

3             

มีการเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูล
ขาวสารตามโครงการ 

4             

มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
และนําเสนอ
ผูบริหารระดับสูงเพ่ือ
รับทราบ 

5             
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โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

1. สาระสําคัญ 

ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยท่ีกระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความเชี่ยวชาญ
อยางมืออาชีพของบุคลากร ความทันสมัยของระบบการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวน
รวมของบุคลากรในองคกร และกระบวนท่ีสําคัญท่ีจะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได ตองใช
กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
จึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะทํางานไดเหมาะสมท้ังในปจจุบันและ
อนาคต 

กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงจําเปน
จะตองมีกรอบมีแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน และ ภารกิจของ
หนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน อยางเปน
ระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  

2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา การบริหารยุคใหม 
3. เพ่ือใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2557  -  กันยายน 2558 

4. งบประมาณ 

ประมาณ 8 ลานบาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีปรับเปลี่ยน
ไดอยางมืออาชีพ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ไมมี 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นายสันติ อํ่าศรีเวียง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601 
 นางสาวนงนุช  นุตรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2610 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนินการ 

ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

5 5 5 5 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3  แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ  
(Action Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัต ิ

5 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงการคลัง แผนงาน 
            

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอ
คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน 

            

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัดทราบ 
พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ  

   (Action Plan) 

รายงาน 

            

4.ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับการ
อนุมัต ิ

การจดั
กิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน 
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดมีวิสัยทัศน คือ 

“เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง” ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังการประสานการกําหนดนโยบายสงเสริมการพัฒนา
ยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

ดังนั้นในการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซ่ึงเปนหัวใจของการพัฒนางาน ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึงจําเปนจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะทํางานไดเหมาะสมท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยจะตอง
คํานึงถึงทิศทางตามท่ีองคกรตองการ  

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะและความมุงม่ัน
ในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

4. งบประมาณ 

จํานวน  1, 537,500.00 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
ไมมี 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายสันติ  อํ่าศรีเวียง     ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

                               หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2601 

 นางสาวนงนุช  นุตรัตน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                               หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2610 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนินการ 

ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

5 5 5 5 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน :  

แบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง (ถามี) 

3  แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบพรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ 

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร 
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของ กระทรวงการคลัง(ถามี) 
 

แผนงาน             

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัดทราบ 
พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( 
Action Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับ
การอนุมัติ 

การจัด
กิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของกระทรวงการคลังประจําป 2558 

1. สาระสําคัญ 

 กระทรวงการคลัง มีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2. วัตถุประสงค 
2.1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือเตรียมบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต 
2.3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร ใหสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี

ชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.4. เพ่ือเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง 
2.5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตอไป 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
1. เงินงบประมาณ 156,200 บาท 
2. เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 3,500,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพรอม

ท่ีจะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต 
5.3 บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีความรู  ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  เพ่ือรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

6.1 ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ 
6.2 เหตุการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน กรณีสถานท่ีถูกปดลอม ฯลฯ 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายพิษณุ   วิรยศิริ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
2. นางวันดี   แสงชลินทร   ผอ.สวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

    โทร 3204 
3. น.ส.ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย      นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   
โทร 3305 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 วางแผนโครงการ 

2 ขออนุมัติโครงการ 

3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ 

4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม 

5 รายงานและประเมินผลโครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5 5 5 5 - ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารชองกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 

            

เงินงบประมาณ             

1 วางแผนโครงการ             

2 ขออนุมัติโครงการ             

3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ             

4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม             

5 รายงานและประเมินผลโครงการ             

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร             

1 วางแผนโครงการ             

2 ขออนุมัติโครงการ             

3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ             

4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม             

5 รายงานและประเมินผลโครงการ             
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โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของกระทรวงการคลังประจําป 2558 

1. สาระสําคัญ 
กระทรวงการคลังมีนโยบายและเปาหมายท่ีจะพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการ

ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการใชงานระบบเครือขายขอมูลท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพ่ือการใหบริการแกหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 
บริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสวนกลาง และสวนภูมิภาค 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 

142.2 ลานบาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1  เพ่ือประสิทธิภาพของการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการใชเครือขาย
สื่อสารท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคของกระทรวงการคลัง 

5.2 สรางชื่อเสียงความประทับใจและภาพลักษณท่ีดีของการใหบริการ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน 
6.2 ขอจํากัดของเหตุการณท่ีนอกเหนือการดําเนินงาน 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายพิษณุ  วิรยศิริ                 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศเสถียร   ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 
๓. นายบุญลือ จิตตคาม             เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรอาวุโสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 
  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการ
ใหบริการระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูลสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  

- 5 5 ๕ - ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนการบํารุงรักษา 

2 ตรวจสอบ และปรับปรุงความเร็วสื่อสารของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง 

3 ดําเนินการแกไขวงจรสื่อสารขัดของเปนประจําทุกเดือน 
4 ดําเนินการยายวงจรสื่อสารตามความตองการของผูใชงาน 
5 วงจรสื่อสารสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถใชงานได 

9. แผนปฏิบัติงาน  

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดทําแผนการบํารุงรักษา             

2 
ตรวจสอบ และปรบัปรุงความเร็วสื่อสารของ
กรมในสังกัดกระทรวงการคลัง 

     
 

      

3 
ดําเนินการแกไขวงจรสื่อสารขัดของเปนประจํา
ทุกเดือน 

     
 

      

4 
ดําเนินการยายวงจรสื่อสารตามความตองการ
ของผูใชงาน 

       
 

    

5 
วงจรสื่อสารสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถ
ใชงานได 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กระทรวงการคลังประจําป 2558 

1. สาระสําคัญ 

การบริหารจัดการและกําหนดนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง ถือเปนหนึ่งในหนาท่ีหลักท่ีสําคัญของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง โดยในปจจุบัน การบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง ไดมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
กระทรวงการคลังท้ังภายในและภายนอก เปนไปอยางราบรื่น ไมขาดตอน และปลอดภัย 

ดวยระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความเชื่อมโยงของระบบท่ีมีความ
ซับซอนมากข้ึน และเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหการบริหาร
ความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังเปนไปดวยความยากลําบาก 
นอกจากนี้ปญหาภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทวีความรุนแรง
และเพ่ิมข้ึนเปนอยางมากในชวงท่ีผานมา รวมกับอุปกรณตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีไมทันสมัย ท้ังหลายเหลานี้ สงผลให การตอบสนองกับภัยคุกคามไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงที อันอาจจะสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
กระทรวงการคลังได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหมีระบบบริหารจัดการขอมูลและเหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารแบบรวมศูนย เพ่ือการเฝาระวัง ติดตาม ปองกัน และแกไขปญหาดานความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ     

2.2 เพ่ือใหมีระบบตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ รองรับกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

2.3 เพ่ือใหมีระบบปองกันและรักษาความปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงการคลัง ท่ีมีความเสี่ยงสูง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
จํานวนเงิน   30,000,000.-  บาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 สามารถบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังไดในแบบ

รวมศูนย เปนระบบ อยางมีมาตรฐาน สมบูรณครบถวน งายตอการเฝาระวัง ติดตาม ปองกัน และแกไขปญหา
ภัยคุกคามตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารกระทรวงการคลัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
5.4 สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พุทธศักราช 2550 
5.5 สรางความนาเชื่อถือใหกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง ใหเปนท่ียอมรับ

ท่ัวไปในระดับประเทศและระดับโลก 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายพิษณุ วิรยศิริ   ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร      ผูอํานวยการสวนเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบความม่ันคงปลอดภยั ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงการคลัง 

- - - 5  ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ 
2 จัดทําแผนผังรูปแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
3 จัดทําเอกสารการออกแบบการรวบรวมขอมูล Log หรือ Event สําหรับการเฝาระวังและ

เตือนภัยเหตุการณภัยคุกคาม 

4 จัดทําเอกสารการออกแบบการตรวจสอบชองโหว 
5 จัดทําเอกสารการออกแบบระบบบริหารจัดการขอมูล และเหตุการณ ดานความม่ันคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบรวมศูนย 

9. แผนปฏิบัติงาน  

ลําดับท่ี รายการ 
ระยะเวลาดําเนนิงาน ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ             

2 จัดทําแผนผังรูปแบบการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

      
      

3 จัดทําเอกสารการออกแบบการรวบรวมขอมูล 
Log หรือ Event สําหรับการเฝาระวังและ
เตือนภัยเหตุการณภัยคุกคาม 

     
 

      

4 จัดทําเอกสารการออกแบบการตรวจสอบชอง
โหว 

       
 

    

5 จัดทําเอกสารการออกแบบระบบบริหาร
จัดการขอมูล และเหตุการณ ดานความม่ันคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบรวมศูนย 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง 
ประจําป 2558 

1. สาระสําคัญ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบ

บริหารจัดการ ติดตามรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง ขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ สรางศูนย
รวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง บริหารจัดการวางแผนและกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานนอกท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง
จัดทําระบบสารสนเทศใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูบริหาร นักวิ เคราะห เศรษฐกร ของ
กระทรวงการคลัง ตลอดจนสาธารณชน โดยทําการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ด า น เ ศ รษ ฐ กิ จ ก า ร คลั ง ขอ ง ก ร ะ ทร ว งก า รคลั ง  ซ่ึ ง ไ ด จั ด ทํ า เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ มู ล ก า รค ลั ง ภ าค รั ฐ 
(http://dwfoc.mof.go.th และ http://dataservices.mof.go.th) เพ่ือเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
ดานเศรษฐกิจการคลัง และจัดทําเว็บไซตศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (http://mfoc.mof.go.th) เพ่ือให
การสนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหแกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) มีขอมูล
ประกอบดวย ขอมูลรายไดรัฐบาล ขอมูลรายจายรัฐบาล ขอมูลดุลการคลัง ขอมูลรัฐวิสาหกิจ ขอมูลหนี้
สาธารณะ ขอมูลนําเขา-สงออก และขอมูลดัชนีเศรษฐกิจรายวัน 

ระบบการใหบริการดังกลาวใชงานมาต้ังแตป พ.ศ. 2549  สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายรวมท้ัง
เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบงานลาสมัย การประมวลผลขอมูล การเรียกดูรายงานตางๆ ทําไดชา 
รายงานสรางจากเครื่องมือซ่ึงปจจุบันไมรองรับกับระบบปฏิบัติการในสวนของผูใชท่ีมีการปรับเปลี่ยนเปนรุนท่ี
สูงข้ึน และมีการใชชุดคําสั่งท่ีซับซอน ยากตอการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพ่ิมเติมดังนั้น จึงมีความจําเปนตอง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขอมูล โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีความทันสมัย จัดหาเครื่องมือใน
การพัฒนาและนําเสนอรายงานท่ีมีความยืดหยุน รองรับกับระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ิมชองทางในการใหบริการขอมูลไดหลากหลายชองทาง 

2. วัตถุประสงค 
2.1 พัฒนา Web Portal การใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง 
2.2 จัดหาเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และพัฒนารายงานใหรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันและ

อนาคต และตามความตองการของผูใช 
2.3 พัฒนารูปแบบรายงานใหมีความยืดหยุนตอการเผยแพรผานชองทางและอุปกรณตางๆ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
จํานวนเงิน   9,690,000.-  บาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 กระทรวงการคลังมีฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังท่ีมีขอมูลครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และพรอม

ใชงาน  มีระบบรายงานท่ีนําเสนอขอมูลไดรวดเร็ว และเปนปจจุบัน 
5.2 ตอบสนองความตองการดานขอมูลใหกับผูใชในระดับตาง ๆ เชนการวางแผน การกําหนดนโยบาย 

และการตัดสินใจของผูบริหาร 
5.3 สนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหแกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 
5.4 สนับสนุนขอมูล และเครื่องมือตาง ๆ ใหกับนักวิเคราะหขอมูล 
5.5 เผยแพรขอมูลใหกับประชาชนท่ัวไป  และหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

  ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
2. นางเสาวภา บุญธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ 
2 วิเคราะหออกแบบ  จัดทําระบบตนแบบ (Prototype)   
3 ออกแบบ Detail Design และพัฒนาระบบ 

4 ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
5 ติดตั้งระบบ 

 
 
 
 
  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ขอมูลเศรษฐกิจการคลัง 

- - - 5  ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

ลําดับท่ี รายการ 

ระยะเวลาดําเนนิงาน ปงบประมาณ  
2557 2558 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ               

2 วิเคราะหออกแบบ  จัดทําระบบตนแบบ 
(Prototype)   

       
 

      

3 ออกแบบ Detail Design และพัฒนา
ระบบ 

       
 

      

4 ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล 

         
 

    

5 ติดตั้งระบบ               
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โครงการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS  
(Operation & Maintenance: O&M) ประจําปงบประมาณ 2558 

1. สาระสําคัญ 
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและ

ควบคุมดูแลระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลเครือขาย การจัดหาสถานท่ีต้ังสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ และดําเนินการบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software โดยไมรวมถึงการแกไขหรือ
พัฒนาเพ่ิมเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม 

2. วัตถุประสงค 
1. การบริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย ระบบ GFMIS  
2. บํารุงรักษาระบบ และบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Softwareระบบ GFMIS  
3. ดําเนินการใหระบบ GFMIS สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
189,020,000 ลานบาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 
5.2 Hardware และ Softwareระบบ GFMIS ไดรับการบํารุงรักษาแกไขใหสามารถใชงานไดตอเนื่อง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน 
6.2 ขอจํากัดของเหตุการณท่ีนอกเหนือการดําเนินงาน 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 สํารวจ จํานวนอุปกรณ และหนวยเบิกจายสวนกลางและสวนภูมิภาค 
2 เชื่อมโยงเครือขายสวนกลาง และสวนภูมิภาค กับระบบ GFMIS 

3 แผนการตรวจระบบ GFMIS (Network , Server, DC และ DR)  
4 แผนการบํารุงรักษา ระบบ GFMIS เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และ อุปกรณ  
5 ดําเนินการใหบริการระบบ GFMIS ไดอยางตอเนื่อง 

9. แผนปฏิบัติงาน  

ลําดับท่ี รายการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
สํารวจ จํานวนอุปกรณ และหนวยเบิกจาย
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

     
 

      

2 
เชื่อมโยงเครือขายสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
กับระบบ GFMIS 

     
 

      

3 
แผนการตรวจระบบ GFMIS (Network , Server, 

DC และ DR)  

     
 

      

4 
แผนการบํารุงรักษา ระบบ GFMIS เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย และ อุปกรณ  

       
 

    

5 
ดําเนินการใหบริการระบบ GFMIS ไดอยาง
ตอเนื่อง 

       
 

    

  
  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
จางการดําเนินการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบ GFMIS (Operation 
& Maintenance: O&M) 

๕ ๕ ๕ ๕ - ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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โครงการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลถาวรสําหรับคลงัขอมูลกลาง 
กระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving)  

ประจําป 2558 

1. สาระสําคัญ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางใน

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจการคลังใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ เปนศูนยกลางในการเก็บรวมรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ โดยขอมูลประกอบดวย 
ขอมูลรายไดรัฐบาล ขอมูลรายจายรัฐบาล ขอมูลดุลการคลัง ขอมูลรัฐวิสาหกิจ ขอมูลหนี้สาธารณะ ขอมูล
นําเขาสงออก และขอมูลเศรษฐกิจรายวัน ซ่ึงขอมูลท่ีรวบรวมได มีท้ังขอมูลรายวัน รายสัปดาห รายเดือน ราย
ไตรมาส และรายป จะถูกนํามาเก็บสะสมไวท่ีฐานขอมูลของคลังขอมูลกลางกระทรวงการคลัง และมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีจัดเก็บ 

จากปริมาณขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนเปนระยะ สงผลใหการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับฐานขอมูล เชน 
การเพ่ิมขอมูล การลบ การคนหา และการปรับปรุงแกไขขอมูลมีประสิทธิภาพลดลง สงผลกระทบตอผูใชงานท่ี
ตองใชระยะเวลาดําเนินการนานข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือใหฐานขอมูลของคลังขอมูลกลางกระทรวงการคลังสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นควรจัดหาเครื่องมือเพ่ือทําการยายขอมูลท่ีมีความถ่ีการใชงานนอยลงออกจากระบบจัดเก็บขอมูลใน
ปจจุบัน (SAN Storage) ไปเก็บยังระบบจัดเก็บขอมูลใหม (Archiving System) ท่ีมีราคาถูกกวา และมีพ้ืนท่ี
รองรับการจัดเก็บขอมูลปจจุบันไดมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือยายขอมูลจากคลังขอมูลกลางกระทรวงการคลัง คือระบบฐานขอมูล 3 กรมจัดเก็บภาษีท่ีใช

ขอมูลบูรณาการรวมกัน ขอมูลดานเศรษฐกิจ การเงินการคลัง ของกรมในสังกัด และหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ ท่ีมีความถ่ีการใชงานนอยลงออกจากระบบจัดเก็บขอมูลในปจจุบัน (SAN Storage) ไปเก็บยังระบบ
จัดเก็บขอมูลใหม (Archiving  System) ท่ีมีราคาถูกกวา 

2.2 เพ่ือใหระบบจัดเก็บขอมูลปจจุบันมีพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลสําหรับปงบประมาณใหมไดมากข้ึน 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลถาวรและระบบงานท่ีเก่ียวของ ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือจัดทํารายงานสําหรับเรียกดูขอมูลจากระบบคลังขอมูลกลางของกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีความถ่ี

การใชงานนอยและถูกยายไปเก็บท่ีระบบจัดเก็บขอมูลใหม (Archiving System) ไดตามความจําเปน 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  2558 

4. งบประมาณ (ถามี) 
จํานวนเงิน   9,500,000.-  บาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงการคลัง มีระบบจัดเก็บขอมูลปจจุบันมีพ้ืนท่ี

ในการเก็บขอมูลสําหรับปงบประมาณใหมไดมากข้ึน 
5.2 มีระบบจัดเก็บขอมูลถาวรและระบบงานท่ีเก่ียวของ ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายพิษณุ  วิรยศิริ         ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
2. นางเสาวภา บุญธรรม     ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวน
ตามผลลัพธดังนี้ 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ 
2 วิเคราะหออกแบบ  จัดทําระบบตนแบบ (Prototype) 
3 ออกแบบ Detail Design และพัฒนาระบบ 
4 ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตอง 
5 ติดตั้งระบบและใชงาน 

 
 
 
 
 
  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

55 56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําระบบจัดเก็บขอมูล
ของคลังขอมูล
กระทรวงการคลัง (MOF 
Data Archiving) 

- - - 5  ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี รายการ 

ระยะเวลาดําเนนิงาน ปงบประมาณ  
2557 2558 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ               

2 วิเคราะหออกแบบ  จัดทําระบบตนแบบ  
(Prototype) 

       
 

      

3 ออกแบบ Detail Design และพัฒนา
ระบบ 

       
 

      

4 ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตอง               

5 ติดตั้งระบบและใชงาน               
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ภาคผนวก 



คําจํากัดความ 
 

สป.กค. : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนวยงานในสังกัด สป.กค.  

สบก. : สํานักบริหารกลาง 
ศทส. : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สตป. : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สนย. : สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 
สบค. : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กกม. : กลุมกฎหมาย 
กปป. : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
กพร. : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กสค. : กลุมสารนิเทศการคลัง 
สตก. : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สตน. : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
ศปท. : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สวนราชการในสังกัด : กรมธนารักษ 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง  
 : กรมศุลกากร 
 : กรมสรรพสามิต 
 : กรมสรรพากร 
 : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  



 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็บไซต : http://palad.mof.go.th 
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