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กระทรวงการคลังท่ีเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวมท้ังการ
ประมวล ศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมขององคกร ท้ังสมรรถนะภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  ซ่ึง
ท้ังหมดท่ีกลาวมาไดนํามาวิเคราะหและประเมินสถานภาพขององคกร เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค ตลอดจนยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  สวนท่ี 2 
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตลอดจนความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัดองคกร และสวนท่ี 3 โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงดําเนินการจัดทําโครงการภายใต
ยุทธศาสตรและกลยุทธ ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรขอขอบคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนุนและความรวมมือ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้จนสําเร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการท่ีมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559 ไดทบทวน
ปรับปรุงข้ึนใหมจากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลภายใตแนวคิดและหลักการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  
2. นโยบายรัฐบาล 
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4. ยุทธศาสตรประเทศ 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  
6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
7. นโยบายกระทรวงการคลังและแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
8. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ 

เปาประสงค 
1. ยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการท่ีโปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุด
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2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ และพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค  : บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เปาประสงค  : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559 (ฉบบัปรับปรุง) 
สามารถสรุปไดดังแผนภาพท่ี 1 
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พันธกิจท่ี 1 : พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกร 
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจท่ี 2 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศในดานทรัพยากรบุคคล
และระบบขอมูลสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี: 2 
พัฒนาและบริหารจดัการ 

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลงั 

กลยุทธท่ี: 2.1  
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี: 2.2  
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี : 1 
เสรมิสรางศักยภาพ 

ตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลงั 

วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลงัตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธท่ี: 4.1  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลงั 

ยุทธศาสตรท่ี: 4 
บริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี: 3 
สรางศักยภาพบุคลากร 

สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี: 3.2  
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลงั 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลยุทธท่ี: 4.2  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

(GFMIS) 
 

กลยุทธท่ี: 3.1 
พัฒนาบุคลากร  

ดวยหลักการองคกรแหง
การเรยีนรู 

กลยุทธท่ี: 1.1 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

องคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลักระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี: 2.3 
เสรมิสรางความโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธที:่ 1.2 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี: 2.4 
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธท่ี: 1.3 
สรางนวัตกรรมและ 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 
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สวนท่ี 1 : กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ บนพ้ืนฐานแนวคิด หลักการ 
และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตางๆ ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 4 ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 5 เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้  

2. นโยบายรัฐบาล   

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาล ในนโยบายท่ี 3 
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายท่ี ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยึดหลักการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 6 ประการ ดังนี้ 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการมี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

4. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดยุทธศาสตร โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness)  
 หลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 (Inclusive Growth) ลดความเหลื่อมล้ํา  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (Green Growth) เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุง
พัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
นํามาเปนหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร ดังนี้ 

1. คนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
2. พัฒนาอยางบูรณาการแบบองครวม 

 

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยน 
ฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนา
เครือขายในประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริต และเครือขาย
ระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 5  เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากร 

7. นโยบายกระทรวงการคลังและแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการใหสอดรับกับ
นโยบายกระทรวงการคลัง ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานในสังกัดยึดหลัก 4 ป ไดแก 

ประสิทธิภาพ – โดยตองรวดเร็ว ตรงประเด็น และมุงผลสัมฤทธิ์ 
โปรงใส – มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม สามารถ

ตรวจสอบได และไรซ่ึงการทุจริต 
เปนธรรม – สงเสริมโอกาสดานเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมแกทุกภาคสวน 
ประทับใจ – โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนตองยึดประโยชน

และความพึงพอใจของประชาชนเปนท่ีตั้ง 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ซ่ึงกําหนดเปาหมายเพ่ือการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจ รวม
ท้ังสิ้น 3 เปาหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559  7 



เปาหมาย ยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 1 การลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Narrowing Inequality Gap) 
 
 

1) การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก 

2) การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3) การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

เปาหมายท่ี 2 การเสริมสราง
ศักยภาพและเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขัน (Enhancing 
Competitiveness) 
 

1) การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา 

2) การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

เปาหมายท่ี 3 การรักษาความ
ยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring 
Fiscal Sustainability) 
 

1) การสรางความม่ันคงทางการคลัง 
2) การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

 

8. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2558 – 2561 เปดเผย
ขอมูลใหประชาชนรับทราบ ตามท่ีไดกําหนดในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 

9. การศึกษาสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
โดยการนําปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรมา
ประกอบการวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1.  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
2.  โครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาท่ี 
3.  ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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นโยบายรัฐบาล 

 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายรัฐบาลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน และแถลง
นโยบายตอรัฐสภา โดยสามารถสรุปแนวทางตามแผนบริหารราชการแผนดินไดดังนี้ 

การเขาบริหารราชการแผนดินครั้งนี้ รัฐบาลนี้เขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจ
จากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดเคยกําหนดแนวทางการแกปญหาของประเทศไวกอนแลวเปน 3 
ระยะ ตั้งแตเม่ือเขาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 

 ในระยะแรกไดมุงระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใชกําลังและอาวุธสงครามกอความ
รุนแรงตลอดจนไดเรงแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนําความสุข ความ
สงบ กลับคืนสูประเทศเปนเรื่องเรงดวนสําคัญ ซ่ึงก็ทําไดผลสําเร็จไปแลวในระดับหนึ่ง หลังจากนั้น
เพียง 2 เดือนก็ไดเขาสูระยะท่ีสองดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตอ สภานิติบัญญัติแหงชาติ จนกระท่ังถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้  สวนท่ีจะตามมาในเร็ววันคือ 
การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพ่ือออกแบบวางรากฐาน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันม่ันคงแกประเทศกอนจะสงผานไปสูระยะท่ีสาม คือ การ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป เง่ือนไขดังกลาวนี้เปน พันธกิจ ท่ี
รัฐบาลจะยังคงยึดม่ันและดําเนินการตอไป 

 รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องตางๆ จําแนกเปน 11 ดาน ซ่ึงรัฐบาลไดนํายุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ  ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 แนวทางของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติและความตองการของประชาชน เปนแนวทางกําหนดนโยบาย 

  1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

 สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชู
สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ 

  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

 ๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความ
ม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน 
และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ 

 ๒.๔ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวา นโยบายการ
ตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวา
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
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 ๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ี
เขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับ
คุณภาพแรงงาน 

๓.๒ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และ
ระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

๓.๔ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป 

๓.๗ แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล่ําเขตปาสงวน 
 

 ๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

4.2 จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืม
เงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส 

๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู 

๔.๔ พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

๔.๕ สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เปนครู 

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 

๔.๘ อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 
และวัฒนธรรมสากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล 

๔.๑๐ ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 
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 ๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลกัประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวน
อยางมีคุณภาพ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๕.๓ เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด 

๕.๔ ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

๕.๕ สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

๕.๖ ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม 

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข 

 ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตอง
ดําเนินการทันที ระยะตอไปท่ีตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู และระยะยาวท่ีตองวางรากฐานเพ่ือ
ความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังคาง
อยูกอนท่ีจะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะ
รักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว 

๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ัง
นําแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย 

๖.๓ กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว 

๖.๖ ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย 

๖.๗ ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน
เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม 

๖.๘ แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนท่ี 
และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล 

๖.๙ ปฏริปูโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุน และให
มีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน 
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๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม ดาน
คมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อม
กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร ดานคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ
ท่ี ๒ ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสากลในภูมิภาค และดานการคมนาคมทางน้ําโดย
พัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล 

๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้ง
หนวยงานกํากับดูแลระบบราง 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได 

๖.๑๕ ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการ ใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสราง
การผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ และการสนับสนุนใหสหกรณ
ของกลุมเกษตรกรท่ีผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออก
ได แลวแตกรณี 

๖.๑๖ ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูง 

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลก
สมัยใหมได 

๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

๗.๑ เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลอง
กับขอตกลงในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ 
ท่ีเปดเสรีมากข้ึน 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ท้ังแรงงานวิชาชพี แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ 

๗.๔ เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
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๗.๕ ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตใน
ชุมชนสูแหลงแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและ
โครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุนขามแดน 

 ๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงไปสู
เปาหมายใหไมต่ํากวารอยละ ๑ ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๘.๒ เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ี
เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนใน
สาขาท่ีขาดแคลน 

๘.๓ ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปตอยอดหรือใชประโยชน 

๘.๔ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด 
ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การจัดการคาและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาท่ีสําคัญใน
การตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรม 

 ๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไม และ
สัตวปา 

๙.๒ สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

๙.๓ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแกไขการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

๙.๕ เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค 
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 ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ท้ังใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ซํ้าซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย ในระยะเฉพาะหนา
จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตอง
เดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย 

๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงต้ังและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชใน
การบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ 

๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรค
ตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ 

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

๑๑.๓ ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ 

๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัดการ
ดําเนินคดีทุกข้ันตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกัน 
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๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ี
ไมไดรับความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
คุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส 

๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการ
ปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิด
เก่ียวกับการคามนุษย แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ 
 

ตารางท่ี 1  การเชื่อมโยงประเด็นนโยบายการบริหารราชการแผนดินกับ
ยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ประเด็นนโยบาย 
การบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

6. การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
๑๐. การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  
เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2  
พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธท่ี 1.1   
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2  
ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.3  
สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธท่ี 2.1 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2  
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร 
กลยุทธท่ี 2.3  : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 2.4  
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นนโยบาย 
การบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางศักยภาพบุคลากรสู 
ความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
 
 

กลยุทธท่ี 3.1  
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร
แหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2  
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กลยุทธท่ี 4.1 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลงั 
กลยุทธท่ี 4.2  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนําสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาประมวลและสรุปแยกออกเปนหมวดตางๆ ได
8 หมวด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  การประมวลและสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 

หมวด สาระสําคัญ 
1 

(มาตรา 6) 
 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 การกําหนดเปาหมายท่ีตองการบรรลุผล 7 ประการ 

- เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

- ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

- มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

- ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง 
ความตองการ 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 

2 
(มาตรา 7 - มาตรา 8) 

 
 
 
 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 การกําหนดนิยามวาดวยการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของ

ประชาชน 
 การวางแนวทางการดําเนินการ 5 ประการ 

- การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการ 

- การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได 

- การวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบตอประชาชน 

- การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมสวนรวม และ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให
เหมาะสม 

- การแกไขปญหาและอุปสรรคโดยเร็ว 
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หมวด สาระสําคัญ 
3 

(มาตรา 9 - มาตรา 19) 
 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 

- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอนการดําเนินงานตามภารกิจ 

- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย รายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การแกไขหรือบรรเทาผลกระทบตอประชาชน 

 การบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน 
 การจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 การจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารเชิงยุทธศาสตร 

- แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

- แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

4 
(มาตรา 20 - มาตรา 26) 

 
 

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การจัดทําและเผยแพรแผนการทํางาน เปาหมาย ระยะเวลาแลวเสร็จ 

และงบประมาณของงานหรือโครงการใหขาราชการ และประชาชนทราบ 
 การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ 
 การจัดซ้ือจัดจางอยางเปดเผยและเท่ียงธรรม 
 ความรวดเร็วและยืดหยุนคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 

 
5 

(มาตรา 27 - มาตรา 32) 
 

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ 
 การปรับปรุงข้ันตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 การจัดทําและแสดงแผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน 

สําหรับงานบริการประชาชน 
 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของทุกสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน 

 
6 

(มาตรา 33 - มาตรา 36) 
 

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
 การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

โครงสราง และอัตรากําลัง 
 การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ           

และขอบังคับ 
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หมวด สาระสําคัญ 
7 

(มาตรา 37 - มาตรา 44) 
 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวเสร็จ 
 การจัดระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกและความ

รวดเร็วแกประชาชน 
 การรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน 

ขาราชการ และสวนราชการอ่ืน 
 การเปดเผยขอมูลของทางราชการ 
 

8 
(มาตรา 45 - มาตรา 49) 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลสวนราชการและการประเมินผูปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ 
 

9 
(มาตรา 50 - มาตรา 53) 

 

บทเบ็ดเตล็ด 
 การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ 
 

 

การกําหนดกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังคํานึงถึงเปาหมายเพ่ือการบริหาร
ราชการท่ีดี โดยสามารถนํามาเชื่อมโยงไดดังตาราง 

ตารางท่ี 3  การเชื่อมโยงเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีกับกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
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เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

การบริหารราชการเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน - ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
 

การปรับปรุงภารกิจของสวน
ราชการ 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
 

การอํานวยความสะดวกและ 
การตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
 

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) การสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) หลุดพน

จากประเทศรายไดปานกลาง เปาหมาย: เศรษฐกิจขยายตัว รายไดตอหัวเพ่ิมข้ึน  
2) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) 

ลดความเหลื่อมล้ํา เปาหมาย: ความยากจนลดลง มีการกระจายรายไดมากข้ึน เพ่ือลดชองวางระหวาง
คนรวยและคนจน 

3) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปาหมาย: ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 

4) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมาย: กลไกภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ยุทธศาสตรประเทศสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ไดดังแผนภาพท่ี 2 
 

 
       
ยุทธศาสตรประเทศ     ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

 
  

การลดความเหลื่อมล้ํา 
(Inclusive Growth) 

 

8. การสงเสรมิความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) 

การเติบโตท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 

(Green Growth) 
 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

(Growth & 
Competitiveness) 

 

7. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง 
 

6. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน  
 

5. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจระดับภมูิภาคและระดับโลก 
 

4. การสนับสนุนการจัดต้ังธุรกจิ การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมลูคา 
(Value Creation)  
 

3. กระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม  

2. การสรางระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net)  

1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกจิใหแกคนฐานราก  

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

การสรางความสมดุล 
และปรับระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 
(Internal Process) 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

  
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตรประเทศ 
 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

การลดความเหลื่อมล้ํา 
(Inclusive Growth) 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

(Growth & 
Competitiveness) 

 

การเติบโตท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 

(Green Growth) 
 

การสรางความสมดุล 
และปรับระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 
(Internal Process) 

 

1. เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง  

กลยุทธ :  
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
1.2 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี

ครอบคลมุ 
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ :   
3.1 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรยีนรู 
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดาํเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
2.3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนา โดยมุงเนน “คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา” ใหความสําคัญกับความอยูดี มีสุขของประชาชน และ“การพัฒนาอยางบูรณาการแบบ
องครวม” บูรณาการเชื่อมโยงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชนและชุมชน เริ่มตนจากการพ่ึงพาตนเอง แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุมพ่ึงพากัน
และกัน เพ่ือความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน ซ่ึงจากกระบวนทัศนการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มีวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ดังนี้ 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ

การเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับ

การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
กลยุทธท่ี 1: สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ

จัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
กลยุทธท่ี 2: จัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสราง

ภูมิคุมกันระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธท่ี 3: เสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคม

และสรางการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 
กลยุทธท่ี 4 : เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนัก

ถึงผลประโยชนของสังคมและ เสริมสรางการบริหารราชหารแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1: ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
กลยุทธท่ี 2: พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี 3: สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองคกรรวม 
กลยุทธท่ี 4: สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 5 : เสริมสรางความแข็งแรงของสถาบันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน 

กลยุทธท่ี 1: พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 2: เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
กลยุทธท่ี 3: สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
กลยุทธท่ี 4: สรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
กลยุทธท่ี 5: สรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน 
กลยุทธท่ี 6: สรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

และความเขมแข็งภาคเกษตร 
กลยุทธท่ี 7: ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร

และพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1: ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 2: พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 3: พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
กลยุทธท่ี 4: บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธท่ี 1: พัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ  

กลยุทธท่ี 2: พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
กลยุทธท่ี 3: สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 4: เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต

บทบาทท่ีสรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 
กลยุทธท่ี 5: สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
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กลยุทธท่ี 6: มีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต 
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 

กลยุทธท่ี 7: เสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือ
กับองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร 

กลยุทธท่ี 8: เรงรัดการใชประโยชน จากขอตกลงการคาเสรีท่ีผลบังคับใชแลว 
กลยุทธท่ี 9: สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน

เอเชีย รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
กลยุทธท่ี 10: ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี การพัฒนา

ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 1: อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 2: ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมความ

พรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 3: ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน 
กลยุทธท่ี 4: เตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กลยุทธท่ี 5: สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม และวิกฤติจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธท่ี 6: เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความ

ตกลงและพันธะกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 7: ควบคุมและลดมลพิษ 
กลยุทธท่ี 8: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
หลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร โดยสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี  4  การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

หลักการและแนวทาง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1) คนเปนศูนยกลางการพัฒนา เนนความอยู
ดีมีสุขของประชาชน 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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หลักการและแนวทาง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2) การพัฒนาอยางบูรณาการแบบองครวม 
เนนการบูรณาการเชื่อมโยงในทุกมิติ 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

วิสัยทัศน 
“สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

และรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนท่ียอมรับในระดับสากล” 
 

พันธกิจท่ี 1 

 สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกการตอตานการทุจริตโดยเนนการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวมของประเทศใหแกทุกภาคสวนในสังคมไทย
โดยเฉพาะกลุมนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ  
 

พันธกิจท่ี 2 

 พัฒนาความรวมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหวาง
เครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคสวน และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรค
ในการบูรณาการและการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายในและระหวางประเทศ  
 

พันธกิจท่ี 3 

 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย โดย
เปนนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

พันธกิจท่ี 4 

 สนับสนุนใหภาคีทุกภาคสวนสรางองคความรู (Knowledge body) เพ่ือใหรูเทาทัน
และรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

ยุทธศาสตร 1 

 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ  

แนวทาง/มาตรการ 
 1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวน 
1.3 การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
1.4 ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการ  
 
ยุทธศาสตร 2 
บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขายใน

ประเทศ 
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แนวทาง/มาตรการ 
 2.1 ประสานการทํางานและการบริหารระหวางองคกรตามรฐัธรรมนูญ 
 2.2 สรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการตอตานการทุจริต 
 2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 
 2.4 ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายรวมถึงการพัฒนาระเบียบ 

หลักเกณฑขอบังคับในแตละหนวยงานหลักในการตอตานการทุจริตใหสอดคลองกัน 
 
ยุทธศาสตร 3 
พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริต และเครือขายระหวางประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ 
3.1 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกรเอกชน

ในระดับนานาชาติ 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ  
3.3 สรางความรวมมือโดยการเขารวมปฎิญญาและการทําบันทึกความเขาใจ

ระหวางประเทศ  
 

ยุทธศาสตร 4  
พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

แนวทาง/มาตรการ 
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
4.2 สรางเสริมระบบแจงเบาะแสและการคุมครองพยาน การเสริมสรางศักยภาพ

และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาทุจริตใหกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชนเพ่ือให
เกิดความเชื่อม่ัน 

4.3 สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียนใหกับองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีตอตานการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร 5  
เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 

แนวทาง/มาตรการ 
5.1 สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและ

พัฒนา 
5.2 พัฒนาระบบการจัดการองคความรู 
5.3 สรางบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต

รายสาขา 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยนํามาเปนหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร ตามตาราง
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5  การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตกับกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตาน
การทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริต 
และเครือขายระหวางประเทศ 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
-  ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559  31 



ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
-  ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต
ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
- สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
-  ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559  32 



นโยบายกระทรวงการคลงัและแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการใหสอดรับกับ
นโยบายกระทรวงการคลัง ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานในสังกัดยึดหลัก 4 ป ไดแก 

ประสิทธิภาพ – โดยตองรวดเร็ว ตรงประเด็น และมุงผลสัมฤทธิ์ 
โปรงใส – มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม สามารถ

ตรวจสอบได และไรซ่ึงการทุจริต 
เปนธรรม – สงเสริมโอกาสดานเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมแกทุกภาคสวน 
ประทับใจ – โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนตองยึด

ประโยชนและความพึงพอใจของประชาชนเปนท่ีตั้ง 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
กระทรวงการคลัง ซ่ึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจ ดังนี้ 

การบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและภาคธุรกิจ 
การสรางความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจ 
การวางรากฐานทางเศรษฐกิจสําหรับระยะถัดไป 

โดยมีนโยบายกระทรวงการคลังมาขับเคลื่อน 9 ดาน ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละดาน
และมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 
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2. ปฏิรูปภาษีอากรเพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และปรับปรุงประสิทธภิาพการจัดเก็บ
รายได (นโยบายรัฐบาลขอ 6.10) 

3. สงเสริมความย่ังยืนและความโปรงใส 
ทางการคลัง 

4. พัฒนาและเรงปรับปรุงระบบบริหาร
รัฐวิสาหกิจและเรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีประสบ
ปญหา (นโยบายรัฐบาลขอ 6.14) 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
2.3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี

ครอบคลมุทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1 เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
1.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
1.3 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ :   
3.1 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการ

เรียนรู 
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพ 
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

 

5. เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และระบบการออม เพ่ือ
เปนกลไกในการสนับสนุนเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

6. เรงสรางความพรอมและความชัดเจนสําหรับ
โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของประเทศ (นโยบายรัฐบาลขอ 6.12) 

7. การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุและเหรียญ
กษาปณใหมีประสิทธิภาพ  
(นโยบายรฐับาลขอ 9.3) 

8. สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 

9. เปล่ียนภาพลักษณของเจาหนาท่ี
กระทรวงการคลังใหเปนท่ีรักของประชาชน
ผูเสียภาษีทุกระดับ และสงเสริมความ
โปรงใสและธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในทุกระดับ 

ความสัมพันธระหวางนโยบายกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

นโยบายกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. เรงสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

แผนภาพท่ี 4 กรอบความสัมพันธระหวางนโยบายกระทรวงการคลังแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
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ในสวนของแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง มีองคประกอบ คือ วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย และยุทธศาสตร เพ่ือการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน  
 

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 

 

พันธกิจ/ภารกิจตามกฏหมาย  
 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี  
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะ  

และบริหารพัสดุภาครัฐ   
4. บริหารท่ีราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอ่ืนๆของรัฐ 

 

เปาหมาย (Goals) 
 

1.  การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap) 
2.  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
3.  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 

 

จากเปาหมายกระทรวงการคลังสามารถกําหนดยุทธศาสตรกระทรวงการคลังไดดัง
ตารางท่ี 6 ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
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ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 
เปาหมายท่ี ๑ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap) 
๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหแกคนฐานราก 

๑.๑ การพัฒนาทุนมนุษย ๑.๑.๑ การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียม 
๑.๑.๒ การยกระดับความรูและทักษะการประกอบ
อาชีพใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๑.๒ การเสริมสรางความรู
ความสามารถทางการเงิน 

๑.๒.๑ การใหความรูทางการเงิน (Financial 
Literacy) 
๑.๒.๒ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(Financial Inclusion) 
๑.๒.๓ การเสริมสรางความมั่นคงดานการเงิน 
(Basic Financial Security) 

๑.๓ การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๑.๓.๑ การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและ
เกษตรกรรายยอย 
๑.๓.๒ การสงเสริมการรวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

๒. การขยายระบบสวัสดิการ
พ้ืนฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๒.๑ การขยายความคุมครอง
สวัสดิการทางสังคมใหครอบคลมุ
ประชาชนทุกกลุม 

๒.๑.๑ การจัดสวัสดิการสังคมใหแรงงานนอกระบบ 
(ลูกจางนอกระบบ เกษตรกรรายยอย อาชีพอิสระ) 
๒.๑.๒ การสงเสริมหลักประกันดานรายได การดูแล
และการมีงานทําของผูสูงอาย ุ

๒.๒ การปรับปรุงการบริหารจดัการ
สวัสดิการของภาครัฐ 

๒.๒.๑ การปรับปรุงสิทธิประโยชนข้ันพ้ืนฐานให
เหมาะสม 
๒.๒.๒ การสรางระบบเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๒.๓ การสรางภาคีรวมในการจดัระบบสวัสดิการ 
๒.๒.๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
นอกงบประมาณท่ีเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน 

๒.๓ การลดรายจายผูมีรายไดนอย ๒.๓.๑ การลดภาระคาครองชีพผูมีรายไดนอย 
๓. การกระจายรายไดและการถือ
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

๓.๑ การปฏิรปูกลไกการกระจาย
รายไดและทรัพยสิน 

๓.๑.๑ การปรับโครงสรางภาษีเพ่ือสนับสนุนการ
กระจายรายได 
๓.๑.๒ การสรางความเปนธรรมในการถือครอง
ทรัพยสิน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 
เปาหมายท่ี ๒ การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
๑. การสนับสนุนการจดัตั้งธุรกิจ 
การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการ
สรางมลูคา (Value Creation) 

๑.๑ การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ 
SMEs, Microenterprises 

๑.๑.๑ การสรางแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาผลติภาพการ
ผลิต (Productivity) 
๑.๑.๒ การสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการสรางมาตรฐานผลติภัณฑ(Management 
Capability & Product Standard) 
๑.๑.๓ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(Access to Finance) 

๑.๒ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของภาคเอกชน 

๑.๒.๑ การสรางแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี
ภายในประเทศและเช่ือมโยงเพ่ือใชในเชิงพาณิชย 
(Commercialize Knowledge) 
๑.๒.๒ การสงเสริมการเขาถึง การปรับใช/ขยายผล 
และการเพ่ิมประสิทธิผลการใชงานเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 
๑.๒.๓ การสนับสนุนแหลงทุนเพ่ือ R&D และ
นวัตกรรม 

๑.๓ การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ๑.๓.๑ การสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๑.๓.๒ การสงเสริมการบรโิภคสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๒. การเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือ 
กาวสูเศรษฐกิจระดับภูมภิาคและ
ระดับโลก 

๒.๑ การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซ
อุปทาน 

๒.๑.๑ การสนับสนุนการสรางเครือขายทางธุรกิจ
ของภาคเอกชน (Clustering) 
๒.๑.๒ การเช่ือมโยงธุรกิจไทยกับหวงโซอุปทานโลก
ในเชิงการใชความรวมมือระหวางประเทศ 

๒.๒ การใชมาตรการทางการเงินการ
คลังเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุนของ
ไทยในตางประเทศ 

๒.๒.๑ การผลักดันใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพไป
ลงทุนในตางประเทศ 

๓. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

๓.๑ การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทาง
ธุรกิจและการลงทุนของประเทศ 

๓.๑.๑ การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจและการลงทุนของ
ประเทศ (Facilitation & Regulation) 

๓.๒ การผลักดันการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 

๓.๒.๑ การพัฒนาดานโลจสิติกส 
๓.๒.๒ การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการนํ้า 
๓.๒.๓ การพัฒนาดานการวิจัยและพัฒนา 

๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การเงิน 

๓.๓.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดเงินตลาดทุน 
๓.๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบสถาบัน
การเงิน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 
เปาหมายท่ี ๓ การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
๑. การเสริมสรางความมั่นคง
ทางการคลัง 

๑.๑ การบริหารจัดการรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ 
๑.๑.๒ การขยายฐานภาษี 
๑.๑.๓ การปรับระบบภาษีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑.๒ การบริหารจัดการรายจายอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๑ การบริหารงบประมาณรายจายอยางโปรงใส 
และมีอัตราการเติบโตของคาใชจายท่ีเหมาะสม 
๑.๒.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ 

๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยสินของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ การบริหารทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ การบริหารจัดการหน้ีสินและ
ความเสีย่งทางการคลัง 

๑.๔.๑ การรักษาวินัยทางการคลัง 

๒. การสงเสริมความโปรงใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-
Corruption) 

๒.๑ การขจัดโอกาสทุจรติ ๒.๑.๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมความโปรงใส 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวง 
การคลัง 

๓.๑ การปรับปรุงระบบฐานขอมลู ๓.๑.๑ เช่ือมโยงระบบ IT ของท้ัง ๓ กรมจดัเก็บ
ภาษี 
๓.๑.๒ เช่ือมโยงขอมูลการคลังทองถ่ิน 

๓.๒ การพัฒนาบุคลากร ๓.๒.๑ ขยายความรวมมือในการแลกเปลีย่นทาง
วิชาการ 
๓.๒.๒ สรางองคความรูของบุคลากรใหมคีวามเปน
สากล 

๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๓.๓.๑ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลระยะยาว 
ตัวช้ีวัดและการประเมินผลกระทบ 
๓.๓.๒ บูรณาการระบบบริหารจดัการเพ่ือใหการ
จัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังสามารถนํายุทธศาสตรกระทรวงการคลังมา
เปรียบเทียบกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เปาหมายท่ี ๑ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
(Narrowing Inequality Gap) 

1. เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง  

กลยุทธ :  
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
1.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
1.3 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
 

เปาหมายท่ี ๒ การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขัน  

(Enhancing Competitiveness) 

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ :   
3.1พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรยีนรู 
3.2พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดาํเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
2.3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

  

เปาหมายท่ี ๓ การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง 
(Ensuring Fiscal Sustainability) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธท่ี 1  
การปรบัปรุงระบบฐานขอมลู 

 

กลยุทธท่ี 2  
การพัฒนาบุคลากร 

 

กลยุทธท่ี ๓  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

แผนภาพที ่5 : ความสัมพันธระหวางยทุธศาสตรกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนําปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีสําคัญและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรมาศึกษา วิเคราะหประกอบการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้  

1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนภายใตการประมวลกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีเนื้อหา สาระสําคัญ และมีสวน
ราชการท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย ประกอบดวย 

ตารางท่ี 7  การสรุปเนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ และ  
สวนราชการท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
 

กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 

อํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลัง และสวนราชการในสังกัด ซ่ึง
แบงออกเปน 9 กรม และ 1 หนวยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

2. พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

การบริหารงานบุคคลและการจัดระบราชการพลเรือน และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการท่ีดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและ
การจดัระบราชการพลเรือน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเก่ียวกับ
การพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปน
แผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบรหิารราชการท่ัวไป
ของกระทรวงท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัด 
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ามภารกิจของกระทรวง 
โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นและคําแนะนาํในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
(2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลง
นโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

ราชการและเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
(6) เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพ่ือเสริมสราง
ความเชื่อม่ันตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนํา
เก่ียวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมท้ังการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
สํานักงานปลัดกระทรวง หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

4. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการ พ.ศ .2548 

ขอบเขตการตรวจราชการ อํานาจและหนาท่ีของผูตรวจราชการ 
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ และ
มาตราฐานการปฏิบัติหนาท่ีและจริยธรรมการตรวจราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ระเบียบการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ .
2554 

อํานาจหนาท่ีของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลักษณะของ
การตรวจราชการ แผนการตรวจราชการ 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

6. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย
การตรวจสอบภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2551 

คําจํากัดความ หนาท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตงานของการ
ตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติของหนวยรับตรวจ 

กลุมตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

7. กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน สป.กค.   

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

8. ระเบียบสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2549 

การดําเนินงานดานสวัสดิการของ สป.กค. ท่ีนอกเหนือไปจาก
สวัสดิการของทางราชการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

9.พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล เอกสารประวัติศาสตร องคประกอบและ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร และบทลงโทษ 
 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

10. พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 

การกําหนดเปาหมาย  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
ภารกิจของสวนราชการ และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  

สํานักนายกรัฐมนตรี 

11. พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

คําจํากัดความ ลักษณะความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร อํานาจและ
หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

12. พระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

คําจํากัดความ ธุรกิจบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
บทลงโทษ และการเปนตนฉบับของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

13. ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การบริหารงาน
คอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2547 

ระบบคอมพิวเตอร และระบบงานคอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง 
และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง 

14. ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 

การบริหารงบประมาณรายจายสวนราชการ การจัดสรรงบประมาณ
การใชงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหาร
งบกลาง และการรายงานผล 

สํานักงบประมาณ 

15. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 

กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการจัดหาพัสดุ องคประกอบ
ของคณะกรรมการ วิธีการจัดหา ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจาง 
หลักประกัน และการจางท่ีปรึกษา 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

16. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 

องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ข้ันตอนการ
จัดหาพัสดุ ประกอบดวย (1) การเตรียมดําเนินการ (2) การยื่นซอง
ขอเสนอทางเทคนิค (3) วิธีการเสนอราคาและมาตรการรักษา
ความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

17.พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

การกระทําละเมิดตอเอกชนและหนวยงานภายนอก 
สิทธิการดําเนินคดีตอผูเสียหาย  สิทธิไลเบี้ยของหนวยงานรัฐการ
เรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน 
 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 – 2559  42 



กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

18. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย
การปฏิบัติงานสารบรรณ
ของกระทรวงการคลงัดวย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2553 

การกําหนดหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติการรับและสงหนังสือผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

19. ระเบียบสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง วา
ดวยการสงหนังสือเพ่ือ
เวียนแจงใหหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังทราบ
และถือปฏิบัติดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
2553 

การกําหนดหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติการรับและสงหนังสือเพ่ือ
เวียนแจงใหหนวยงานในสงักัดผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

20. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
การดําเนินการเม่ือหนวยงานของรัฐเกิดความเสียหาย  
การแตงตั้งและหนาท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  
การชดใชคาเสียหาย การผอนชําระเงิน 
กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานภายนอก 
การใชเงินผิดระเบียบ การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน อุบัติเหตุ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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2) โครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาท่ี 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดข้ึนตามภารกิจหนาท่ีของ
หนวยงานตางๆ ภายในสังกัด ซ่ึงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 แบง
สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

  

1. สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

2. สวนตรวจสอบภายในระดับกร 
  ใ ั  

 

แผนภาพที่ 6  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมกฎหมาย 

กลุมสารนิเทศการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. สวนอํานวยการ 
2. สวนบริหารการคลัง 

3. สวนบริหารการพัสด ุ
4. ฝายบริหารงานทั่วไป 

1. สวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. สวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 
3. สวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
4. สวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครอืขาย 
5. สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. สวนบรกิารระบบเครือขาย 
7. สวนบรกิารระบบการเงินการคลังภาครฐั 

8. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานกันโยบายและยุทธศาสตร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
2. สวนตรวจราชการ 
3. สวนแผนและประเมนิผล 
4. สวนรับเรือ่งราวรองทกุข 
5. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

1. สวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน 
2. สวนติดตามและประเมินผล 
3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

1. สวนบริหารอัตรากาํลัง 
2. สวนบริหารงานบุคคล 
3. สวนพัฒนาบุคคล 
4. สวนวนิัยและคุณธรรม 
5. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
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จากโครงสรางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทําใหทราบ
ถึงภารกิจท่ีสําคัญของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีผูรับผิดชอบในแตละ
ภารกิจ ดังนี้ 

ตารางท่ี 8  การสรุปภารกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
 

3) ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ 
S.W.O.T. Analysis (Strength Weakness Opportunity Threat) ซ่ึงเปนการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก จากการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ประกอบดวยหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสวนราชการท้ังภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง ทําใหทราบถึงปจจัยในแตละหัวขอและสามารถสรุปไดดังนี้ 

ลําดับท่ี ภารกิจ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1 เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
ทุกหนวยงานในสังกัด 

 
2 พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเปน

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง
การกําหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

4 ดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

กลุมกฎหมาย 
 

5 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว
รองทุกขของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กลุมตรวจสอบภายใน 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

6 เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชน เพ่ือเสริมสราง
ความเชื่อม่ันตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุมสารนิเทศการคลัง 
 

7 เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมท้ังการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
8 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทุกหนวยงานในสังกัด 
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ตารางท่ี 9  การแสดง S.W.O.T. Analysis  ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

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 ท่ีชัดเจนและครอบคลุมใน
ทุกดาน 
S4. องคกรมีขนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนนอย ทําใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงาน 
S5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการพัฒนาองคกร และใหการสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน 
 
- มีสภาพแวดลอมท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน 
- มีการแบงโครงสรางองคกรสายการบังคับบัญชาของ
หนวยงาน และกําหนดหนาท่ีการทํางานอยางชัดเจน 
- บุคลากรมีความรู และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
W2. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงาน
สนับสนุน 
W3. การประชาสัมพันธบทบาท หนาท่ี และงานขององคกรไม
เพียงพอ 
W4. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวาง
กันภายในองคกร 
W5. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ขาด
ความชัดเจน 
 
- บุคลากรไมเขาใจนโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และ
คานิยมขององคกร 
- ไมมีการนําผลการดําเนินงานมาประเมินและปรับปรุง 
- การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติยังมีไมมากเทาท่ีควร และไม
ครอบคลุมภารกิจของหนวยงานในสังกัด 
- ขาดการสอนงานและการแนะนําในการปฏิบัติงานภายใน
องคกร 
- การสื่อสาร และสรางความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 
นโยบายการดําเนินงาน และผล การดําเนินงานไมท่ัวถึงท้ัง
องคกร 
- ขาดระบบการติดตามตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ ทําใหเกิด
ความหละหลวมในการทํางาน 
- บุคลากรไมไดนําความรูจากการฝกอบรมมาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงาน 
- มีผูปฏิบัติงานนอย อัตรากําลังไมเหมาะสม 
- ขาดการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น 
- ภาพลักษณขององคกรและเจาหนาท่ี ทําใหเกิดความไม
เชื่อม่ันในการทํางาน 
- ผูบริหารไมไดรับรูการทํางานของบุคลากรอยางแทจริงถึง
คุณภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
 
(หมายเหต ุ: 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 โปรงใสและเปน
ธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
O3. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจ
ท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรม 
O4. การบริหารจดัการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงาน
นําความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
O5. นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุน และกําหนดทิศทางการ
บริหารงานไวอยางชัดเจน 
 
- กระทรวงการคลังเปนกระทรวงขนาดใหญ มี
ทรัพยากร/งบประมาณท่ีจะใชจายไดอยางคลองตัว 
บุคลากรไมคอยถูกจํากัดเรื่องงบประมาณเหมือนบาง
กระทรวง 
 
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดบัความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีมาจากผลกระทบ
ทางการเมือง 
T2. สถานการณทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ มีผล
ตอการดําเนินงานขององคกร 
T3. ปริมาณงานท่ีนอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 
งานใหความรวมมือจากหนวยงาน ภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตองานประจํา 
T4. ความซํ้าซอนของภารกิจและการตรวจสอบท่ี
เขมงวดจากหนวยงานภายนอก 
T5. บุคคลภายนอกมีทัศนคติไมดีตอการทํางานและ
เจาหนาท่ีขององคกร 
 
- ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ภายนอก 
- บุคคลภายนอกมีทัศนคติไมดีตอการทํางานและ
เจาหนาท่ีขององคกร 
- การไดรับงบประมาณท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของ สป.กค. 
 
(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะห
สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละ
หัวขอไดดังนี้ 

จุดแข็ง จุดออน 

สป.กค. เปนศูนยกลางในการติดตอ และ
ประสานงานกับหนวยงานในระดับนโยบาย ใกลชิด
กับแหลงขอมูล มีระบบเครือขายขอมูลขาวสารท่ี
เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด และเนื่องจากองคกร
มีขนาดเล็ก มีบุคลากรนอย จึงทําใหมีความคลองตัวใน
การบริหารงาน รวมถึงการท่ี สป.กค. มีผูบริหารท่ีมี
ความเปนผูนํ า   มีวิ สัย ทัศนและความคิดริ เริ่ ม
สรางสรรคในการพัฒนาองคกร ทําใหเกิดความชัด
เชนของนโยบายและยทุธศาสตร  

 

งานสวนใหญใน สป.กค. เปนงานประจํา 
ขาดการทํางานเชิงรุก มีภารกิจหลักไมชัดเจน 
ความกาวหนาในสายงานอาชีพไมแนนอน ขาด
การประสานงานและการถายถอดความรูระหวาง
กันในองคกร รวมถึงขาดการประชาสัมพันธใน
บทบาทและหนาท่ีในองคกร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

สป.กค. มีองคความรูและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีนโยบายรัฐบาลท่ี
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจน กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรม ในดาน
การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงาน
นําความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพ
การปฏิบัติงาน และกระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการ
มีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค 
โปรงใสและเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

 

ปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอ สป.กค. 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดําเนินงานขององคกรท่ีมีผลกระทบมาจากทาง
การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ดานปริมาณงานท่ี
นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก และความซํ้าซอน
ของภารกิจและการตรวจสอบท่ีเขมงวดจาก
หนวยงานภายนอก ซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําให
บุคคลภายนอกมีทัศนคติไมดีตอการทํางานและ
เจาหนาท่ีขององคกร 

ตารางท่ี 10  การประเมินสถานภาพองคกรจากการ S.W.O.T. Analysis   
 
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยวิธี SWOT Analysis สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลังไดดําเนินการกําหนดกลยุทธดวยวิธี SWOT  MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 
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ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 

S1. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน กพร. สํานกังบประมาณ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครอืขายขอมูล
ขาวสารที่เชือ่มโยงกับทกุหนวยงานในสังกัด 
S3. มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงาน ที่ชดัเจนและ
ครอบคลุมในทกุดาน 
S4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการพัฒนาองคกร และใหการสนับสนุน
แนวทางการดําเนนิงาน 
S5. องคกรมีขนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนนอย ทําให
เกิดความคลองตัวในการบริหารงาน 

จุดออน (W) 

W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก 
และ ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
W2. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจ
เฉพาะงานสนับสนุน 
W3. การประชาสัมพนัธบทบาท หนาที่ และงาน
ขององคกรไมเพียงพอ 
W4. ขาดการประสานงานและการถายทอด
ความรูระหวางกันภายในองคกร 
W5. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path) ขาดความชัดเจน 

โอกาส (O) 
O1. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

O2. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบรหิาร
จัดการทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส 
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

O3. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัตภิารกจิทั้ง
ในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O4    การบริหารจัดการภาครฐัใหการสนับสนุนหนวยงานใน
การนําความรูไปเปนเครื่องมือในการยกระดบั 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O5    นโยบายรัฐบาลที่สนับสนนุ และกําหนดทิศทาง
บริหารงานไวอยางชัดเจน 

กลยุทธเชิงรุก (SO) 
SO1. สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
        ภาครฐั  
SO2. กํากับตรวจสอบการดําเนนิงานของหนวยงาน

ในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธผิล 
 

กลยุทธพลิกฟน (WO) 
WO 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหควบคูกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของกระทรวงการคลัง 

WO 2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 
          การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

(GFMIS) 

ภยัคกุคาม (T) 
T1. การเปล่ียนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทาง

การเมือง 
T2. สถานการณทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจมีผลตอ

การดําเนนิงานขององคกร 
T3. ปริมาณงานที่นอกเหนอืภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 

งานใหความรวมมอืจากหนวยงานภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตองานประจํา 

T4.    ความซํ้าซอนของภารกจิและการตรวจสอบที่เขมงวด
จากหนวยงานภายนอก 

T5.    บุคคลภายนอกมทีัศนคติไมดีตอการทํางานและ
เจาหนาที่ขององคกร 

 

กลยุทธเพื่อการขยายงาน (ST) 
ST1. ดําเนินงานส่ือสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที ่
        ครอบคลุมทกุกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพ 

ST2. สรางนวัตกรรมและบริหารการเปล่ียนแปลง 
ST3. เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธเพื่อการปรับปรุง (WT) 
WT1. ขับเคล่ือนทางยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล 
         สัมฤทธิ์ 

WT2. เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ตารางท่ี 11  การกําหนดกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดวยวิธี SWOT  MATRIX 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทําใหทราบถึงแหลงท่ีมาความเสี่ยงขององคกร 
หรือปจจัยเสี่ยง ซ่ึงสามารถสรุปเปนปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกไดเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก 
 ความรู และความชํานาญงานของบุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององคกร 
 ความกาวหนาในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความรวมมือและการ

ประสานงาน 
 

 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณเศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงาน 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 

 

ตารางท่ี 12  การสรุปปจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดนําปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกมาพิจารณา 
ศึกษาใหการวางกลยุทธขององคกรคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ตามตารางท่ี 13  
การเชื่อมโยงปจจัยเสี่ยงกับกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ปจจัยเส่ียง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ภายใน 
 ความรู และความชํานาญงานของ

บุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององคกร 
 ความกาวหนาในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความรวมมือและการ

ประสานงาน 
 

 
 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารกระทรวงการคลัง 
 

 ภายนอก 
 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณเศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงาน 

 
 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ปจจัยเส่ียง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 
 

 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี 13  การเชื่อมโยงปจจัยเสี่ยงกับกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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สวนท่ี 2 : สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2556 - 2559 
 

วิสัยทัศน :  มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ : 

1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ 

 

เปาประสงค  : 

1. ยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการท่ีโปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

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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ความเช่ือมโยงระหวางกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักบริหารกลาง 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
กลุมกฎหมาย 
 

เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สํานักบริหารกลาง 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมสารนิเทศการคลัง 

พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางท่ี 13  การเชื่อมโยงกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตารางท่ี 14  การเชื่อมโยงเปาประสงคกับตัวชี้วัดขององคกร 
 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

หนวยงานในสังกัดดําเนินงานให
เปนไปตามนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ และพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํ านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวง การคลัง 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม 
MOF Idea Champions (I.C.) 

หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

รอยละของหนังสือราชการท่ีผานการวิเคราะหพิจารณา เพ่ือนําสงให
สวนราชการในสังกัดดําเนินการอยางถูกตอง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง การคลัง 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ีเก่ียวของใน
คดีความท่ัวไป และคดีปกครอง 
ระดับความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกครอง 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

รอยละของจํานวนเรื่อง ท่ีสามารถจัดทําเอกสารสรุปยอวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน 

รอยละของการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใหได
ขอยุติ 
ระดับความสําเร็จของโครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

บุคลากรมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการประจําป
เก่ียวกับกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนผูเขาใชระบบฐานขอมูลในการสืบคนคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง 

ระดับความสําเร็จการใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
กระทรวงการคลัง (MOF Security Center) 
ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ขอมูลเศรษฐกิจการคลัง 

รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของคลังขอมูล
กระทรวงการคลัง (Data Archiving) 

ระดับความสํ า เ ร็ จการจัด ทํา โครงการ พัฒนาระบบ และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่ องแมข าย เดิม พรอมอุปกรณทดแทนระบบ
อินเทอรเน็ต-อินทราเน็ตกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการศูนยบริการกลางระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆ กระทรวงการคลัง (MOF Cloud Center) 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ GFMIS (MOF GFMIS & DRC) 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ GFMIS (การบํารุงรักษาระบบ
บริหาร   การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (O&M) 
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สวนท่ี 3 : โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 3 : การสรางความมั่นคง 

ทางการคลัง 

กลยุทธท่ี 1.1 : 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

โครงการท่ี 1: การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

โครงการท่ี 2: การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : 
เสรมิสรางความเช่ือมั่น   
ตอการดําเนินงานของ

กระทรวงการคลัง 

 กลยุทธท่ี 1.2 : 
ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 : การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 3 :  การสรางความมัน่คง 

ทางการคลัง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : 
เสรมิสรางความเช่ือมั่น   
ตอการดําเนินงานของ

กระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธท่ี 1.3 : 
สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 3 :  การสรางความมัน่คง 

ทางการคลัง 

โครงการท่ี 1 : คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 2 : โครงการประกวดแนวคดินวัตกรรม  
MOF Idea Champions (I.C.) 
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โครงการท่ี 4 : การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประจาํป 
 

โครงการท่ี 5 : การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

กลยุทธท่ี 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

โครงการท่ี 1 : การดําเนินการตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการท่ี 2 : กํากับตรวจสอบการดาํเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
โครงการท่ี 3 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
พัฒนาและบริหารจดัการ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลงั 

โครงการท่ี 6 : การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดสํานักงานกระทรวงการคลัง 
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โครงการท่ี 1 : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
พัฒนาและบริหารจดัการ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลงั 

กลยุทธท่ี 2.2 : 
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

โครงการท่ี 2 : การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง 
 

โครงการท่ี 4 : การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาคําสั่งทางปกครอง 

โครงการท่ี 3 : การดําเนินการประสานงานคด ี

โครงการท่ี 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรปุเรื่องท่ีจะนําเขาสูวาระ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
พัฒนาและบริหารจดัการ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลงั 

กลยุทธท่ี 2.3 : 
เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

โครงการท่ี 1:  การพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
 

กลยุทธท่ี 2.4 : 
ดําเนินงานสื่อสารสาร นิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี
ครอบคลมุทุกกลุมเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพ 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 3 : การสรางความมั่นคง 

ทางการคลัง 

โครงการท่ี 1 :  การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
        ของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 
 
 

โครงการท่ี 2:  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจและ
ปลูกจิตสํานึกพรอมถายทอดกรอบในการจัดทําแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจิตประพฤติมิชอบของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลงั 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : 

สรางศักยภาพ
บุคลากร 

สูความเปนเลิศ 
 

กลยุทธท่ี 3.1 : 
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร 
แหงการเรียนรู 

โครงการท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

โครงการท่ี 2: การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

โครงการท่ี 1 : การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร 

กลยุทธท่ี 3.2 : 
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

โครงการท่ี 3: การจัดสัมมนาวิชาการเก่ียวกับกฎหมายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการคลัง 
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สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : 
บริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลงั 

โครงการท่ี 1 : การจัดทําฐานขอมลูเพ่ือการสืบคนคําวินิจฉัยอุทธรณคาํสั่ง
ทางปกครอง 

 
โครงการท่ี 2 : โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารของกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลงั 
 
โครงการท่ี 3 :  โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการคลงั (MOF Security Center)  

 

โครงการท่ี 6 : โครงการพัฒนาระบบ และเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแมขาย
เดิม พรอมอุปกรณทดแทนระบบอินเทอรเน็ต-อินทราเน็ต
กระทรวงการคลงั 

โครงการท่ี 4 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขอมลูเศรษฐกิจ
การคลัง 

โครงการท่ี 5 : โครงการจดัทําระบบจัดเก็บขอมูลของคลังขอมูล
กระทรวงการคลัง (Data Archiving) 

โครงการท่ี 7: โครงการศูนยบริการกลางระบบประมวลผลกลุมเมฆ 
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud Center) 
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สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : 
บริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของ

กระทรวงการคลงั 

กลยุทธท่ี 4.2 : 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศระบบ GFMIS 
และ ศูนยสํารองขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง (MOF 
GFMIS & DRC) 

โครงการท่ี 2 : โครงการคาใชจายในการดําเนินงานระบบ GFMIS 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558 ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางความ
เชื่อม่ันตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

    

กลยุทธท่ี 1.1  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 (สนย.) 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
(สนย.) 

- 
 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
 

กลยุทธท่ี 1.2  ติดตามและประเมิน 
ผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
ต า ม แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงการคลัง 
(สนย.) 
 

- ระดับความสําเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 
 

กลยุทธท่ี 1.3 สรางนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
 

โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
(สนย.) 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการคลินิกภาษีกระทรวง 
การคลัง 

ระดับ 5 
 

โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม 
MOF Idea Champions (I.C.) 
(สนย.) 
 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการประกวดแนวคิด
นวัตกรรม MOF Idea Champions  
(I.C.) 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558 ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

    

กลยุทธท่ี 2.1  กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการของผู ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
(สตป.) 

- ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ดําเนินการตามแผนการตรวจ
ราชการของผู ต รวจราชการ
กร ะทรว งก า รคลั ง ปร ะจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ระดับ 5 
 

กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สตป.) 

1.8 ลานบาท 
 

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง 
 

รอยละ 100 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
(สตก.) 

- ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ตรวจสอบภายใน 
 

ระดับ 5 
 

การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํป  
(สตน.) 

- รอยละของจํานวนงานตรวจสอบ
ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร แล ว เ ส ร็ จ ต า ม
แผนการตรวจสอบประจําป 

รอยละ 100 
 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลัง 
(กพร.) 
 

- ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558 ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(กพร.) 
 

 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธท่ี 2.2  สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ 
(สบก.) 

- รอยละของหนังสือราชการท่ีผาน
การวิเคราะหพิจารณา เพ่ือนําสง
ใ ห ส ว น ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
ดําเนินการอยางถูกตอง 

ระดับ 5 
 

การจดัทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง 

- ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
รายงานประจําปของกระทรวง 
การคลัง 

ระดับ 5 

การดําเนินการประสานงานคดี  
(กกม.) 

- 
 

ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความท่ัวไป และ
คดีปกครอง 

ระดับ 5 
 
 
 

การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณา
คําสั่งทางปกครอง  
(กกม.) 

- ระดับความสําเร็จของการเสนอ
เ รื่ อ ง เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ต อ
คณะกรรมการพิจารณาคําสั่งทาง
ปกครอง 

รอยละ 90 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558 ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

เพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่อง
ท่ีจะนําเขาสูวาระการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
(สร.) 
 

- ร อ ย ล ะข อ ง จํ า น ว น เ รื่ อ ง  ท่ี
สามารถจัดทําเอกสารสรุปยอ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได
ครบถวน 

รอยละ 75 

กลยุทธท่ี 2.3  เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข  
(สตป.) 

- ร อ ย ล ะข อ งก า รดํ า เ นิ น ก า ร
เก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยุต ิ

รอยละ 85 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู
ความเขาใจและปลูกจิตสํานึกพรอม
ถายทอดกรอบในการจัดทําแผนการ
ป อง กันและปราบปรามการทุ จริ ต
ประพฤติ มิ ชอบของกรม ในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง 
(ศปท.) 

0.165 ลานบาท รอยละของจํ านวนผู เข าร วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
จั ด ทํ า แ ผ น ป อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบในระดับดีมาก 

รอยละ 80 

กลยุทธท่ี 2.4  ดําเนินงานสื่อสารสาร 
นิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

การ เผยแพรประชาสัม พันธ ข อ มูล
ข า ว ส า รขอ งก ร ะทรว งกา รคลั ง สู
สาธารณชน 
(กสค.) 

- ระดับความสําเร็จของโครงการ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558  ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางศักยภาพ
บุคลากรสูความเปนเลิศ 

    

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาบุคลากร  
ดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 

การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง 
(ดานบริหาร) 
(สบค.) 

8 ลานบาท ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  (ดาน
บริหาร) 

ระดับ 5 
 

การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
(สบค.) 
 

1.5 ลานบาท ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก ง า น ป ลั ด
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับ 5 
 

การจัดสัมมนาวิชาการเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ี อ ยู ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
กระทรวงการคลัง  
(กกม.) 

- ร อยละความสํ า เ ร็ จของการ
ดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการ
ประจําปเก่ียวกับกฎหมายท่ีอยูใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
กระทรวงการคลัง 

รอยละ 90 
 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศทส.) 
 

3.6 ลานบาท ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558  ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลงั 

    

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนคํา
วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
(กกม.) 

0.3 ลานบาท จํานวนผูเขาใชระบบฐานขอมูล
ในการสืบคนคําวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง 

20 คน 

โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
ส า รสน เทศและการสื่ อ สา รของ
กระทรวงการคลัง  
(ศทส.) 

142.2 ลานบาท ระดับความสําเร็จการใหบริการ
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลาง และสวนภูมิภาค 

ระดับ 5 
 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง 
(MOF Security Center)  
(ศทส.) 

30 ลานบาท ร ะดั บ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร
ดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุ งระบบความ ม่ันคง
ปล อ ด ภั ย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร 
กระทรวงการคลัง (MOF Security 
Center) 

ระดับ 5 
 

โคร งกา ร เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพการ
ใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง 
(ศทส.) 
 

9.69 ลานบาท ระดับความสําเร็จการจัดทํา
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการ
คลัง 

ระดับ 5 
 

โครงการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง (Data 
Archiving)  
(ศทส.) 

- รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง 
(Data Archiving) 

- 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณป 2558  ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ พัฒนาระบบ และ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพเครื่องแมขายเดิม พรอม
อุปกรณทดแทนระบบอินเทอรเน็ต-
อินทราเน็ตกระทรวงการคลัง 
(ศทส.) 

- 
 

ระดับความสําเร็จการจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องแมขายเดิม 
พรอมอุปกรณทดแทนระบบ
อิน เท อ ร เ น็ ต -อิ นท ร า เ น็ ต
กระทรวงการคลัง 

- 

โครงการศูนยบริการกลางระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆ กระทรวงการคลัง 
(MOF Cloud Center) 
(ศทส.) 

-  ร ะดั บ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร
ดําเนินงานโครงการศูนยบริการ
กลางระบบประมวลผลกลุมเมฆ 
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud 
Center) 

- 
 

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  

โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ GFMIS (MOF GFMIS & DRC) 
(ศทส.) 

- ร ะดั บ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ 
GFMIS (MOF GFMIS & DRC) 

- 

โครงการคาใชจายในการดําเนินงาน
ระบบ GFMIS 
(ศทส.) 
 
 

350 ลานบาท ระดั บ ค ว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร
ดําเนินงานระบบ GFMIS (การ
บํ า รุ ง รั กษ า ร ะ บบ บ ริ ห า ร   
การเงินการคลั งภาครั ฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (O&M) 

ระดับ 5 
 

 
 
 

หมายเหตุ : โครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2558-2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม ซ่ึงจะนําเสนอในวันท่ีมีการประชุมฯ ตอไป 
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จัดทําโดย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็ปไซต : http://palad.mof.go.th 
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