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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินตลอดระยะเวลาการบริห ารราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2555-2558 และมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตาม
เปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัม ฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองคกรไปสูเปาหมายไดภายใตสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่รวดเร็วในปจจุบัน และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 แบงเนื้อหาออกเปน
3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร สวนที่ 2 สาระสําคัญ
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค ยุ ท ธศาสตร ข องสํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ความเชื่ อ มโยงและสอดคลอ งกั บ แผนบริ หารราชการแผน ดิ น และยุ ท ธศาสตร
กระทรวงการคลัง สวนที่ 3 โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเนื้อหาขอมูล
ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน
สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร มี ค วามคาดหวั ง ว า แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคกรตอไป
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สวนที่ 1
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 จัดทําขึ้นภายใตแ นวคิด
หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือ
ขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย ของประชาชน หรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สวนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปข องการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน
สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริม การดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งและคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริย ธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
(5) จั ด ระบบงานราชการและงานของรัฐ อย า งอื่ น เพื่ อให ก ารจั ด ทํ า และการให บ ริ ก าร
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มี ประสิท ธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํ านึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน
(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
สวนที่ 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัย กลไกตลาด และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุม ธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค
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ประกอบกิจการ

(2) สนั บสนุน ใหมี การใช หลั ก คุณ ธรรม จริย ธรรม และหลั ก ธรรมาภิบ าล ควบคู กั บการ

2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได
3. พระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิ จการบ านเมือ งที่ดี ไดแ ก การบริหารราชการเพื่อ บรรลุเ ปาหมาย
7 ประการ ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
4. นโยบายรัฐบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับแผนบริหาร
ราชการแผนดินในประเด็นนโยบายตางๆ ดังนี้
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ
3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่
หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3.1.5 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง
8. นโยบายบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธใ นระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์
8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเนื่อง
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบาลใหแ กขาราชการและ
เจาหนาทีข่ องรัฐ
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8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม
8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได กํ า หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติ บโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) ไดกําหนดใหสวนราชการนํา
ประเด็นยุทธศาสตรมาประกอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
รวมมือและสรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 3 มุ ง สู ก ารเป น องค ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง บุ ค ลากรมี ค วามพร อ มและ
ความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอ
สังคมโดยรวม

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

5

7. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สํานั กงานปลั ดกระทรวงการคลั งดํ าเนิน งานตามยุ ทธศาสตรช าติ วาด วยการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
8. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผนดิน รวม
8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยุทธศาสตรการสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
รายการคาดําเนินการภาครัฐ

สําหรั บสํานั กงานปลัด กระทรวงการคลังไดกําหนดการดํา เนินงานภายใต ยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
เปาหมาย
เปาหมาย
การใหบ ริการ การใหบ ริการ
กลยุทธหนวยงาน
ผลผลิต
กระทรวง
หนวยงาน
การบริหารจัดการ
ประชาชนมีรายได ขับเคลื่อน
การสรางความ เพื่อการมี
และคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรการคลัง การติดตาม และ
เจริญเติบโตทาง เสถียรภาพ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ การประเมินผล
เศรษฐกิจอยางมี ทางการคลัง ที่ดีขึ้น
การปฏิบัติ
เสถียรภาพและ
ราชการของ
ยั่งยืน
หนวยงานใน
กํากับ
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ
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9. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง

(Manage and Maintain Fiscal Sustainability)
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม (Support Social and Environmental

เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการอยางมืออาชีพ

เพื่อใหกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี

(Strengthen Economic Sustainability)
Sustainability)

(Professional Management)

10. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
สภาพแวดล อมของสํ า นั กงานปลัด กระทรวงการคลั ง สามารถวิเ คราะห โ ดยใช หลั ก การ
S.W.O.T. Analysis เพื่ อ ระบุ ถึ ง จุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ อ น (Weakness) สํ า หรั บ การ วิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
S1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร
S2. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงาน
กับหนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน
ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
S3. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
S4. มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และครอบคลุมในทุกดาน

จุดออน (Weakness)
W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
W2. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ขาดความชัดเจน
W3. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร
W3. การสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ นโยบายการดําเนินงาน และผลการ
ดําเนินงานไมทั่วถึงทั้งองคกร
- ขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู
การไมมีธรรมาภิบาลขององคกร
- ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมภายในองคกร
- Career Path ไมสามารถขึ้นระดับบริหาร
- ขาดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพื่อเปนทางกาวหนา
ของบุคลากรใน สป.กค. เชนที่เคยมี 2 ตําแหนง
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จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)
- ความซ้ําซอนของภารกิจตามที่หนวยงานภายใน
สป.กค. ตองดําเนินงานตาม Job Description
- วัฒนธรรมองคกรยังไมชัดเจนในการสรางการเรีย นรู
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรเรื่องการสรางการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขอมูลความรูรอบตัว สภาวะ
แวดลอมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกที่เกี่ยวของ

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) (หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

โอกาส (Opportunity)
O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม
O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
O3. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค
โปรงใส และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรร
มาภิบาล

ภัยคุกคาม (Threat)
T1. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก
อาทิ งานใหความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสงผลตอ
งานประจํา
T2. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร
T3. ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก
หนวยงานภายนอก

- การปฏิบัติงานใกลชิดกับผูบริหารระดับสูง การ
ประสานงานทําไดคลองตัวกวา

- ขาดระบบธรรมาภิบาลที่เปนรูปธรรม
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบ
ทางการเมือง

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอไดดังนี้
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง
ผู บ ริ ห ารมี ค วามเป น ผู นํ า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น และ
ความคิดริเริ่ ม สรางสรรค ใ นการพัฒนาองคกร ทําให
สป.กค. เปนศูนยกลางในการบูรณาการงานตางๆ ของ
กระทรวงการคลัง โดยมีความพรอมทางดานเครือขาย
ขอ มู ล ข า วสาร และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
ทั น ส มั ย ต ลอ ดจน คว าม ชั ด เจน ขอ งน โย บา ย
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โอกาส
กฏกระทรวงมอบอํ า นาจให สป.กค. เป น
ศู น ย ก ลางในการดํ า เนิ น งานต า งๆ ของกระทรวง
การคลัง ตลอดจนองคความรู หลักธรรมาภิบาล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย ใหม สามารถนํามา
พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได

จุดออน
บุคลากรของ สป.กค. ตองปรับเปลี่ย นรูปแบบ
การทํ า งานให มี ค วามกระตื อ รื อ ร น พร อ มกั บ การ
ทํางานเชิงรุก และประสานการทํางานรวมกันใหเกิด
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร ที่กําหนด โดยกําหนดแนว
ทางการพั ฒนาบุ คลากรอย างเป นระบบ อาทิ การ
ถายทอดความรูระหวางกัน การศึกษา/สัม มนา/อบรม
ตลอดจนการกํา หนดแนวทางความกาวหน าในสาย
อาชีพ

ภัยคุกคาม
ปริม าณงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักและ
การขาดความรว มมือจากหนวยงานภายนอก ทําให
เป น อุ ป ส ร รค ขั ด ข ว า งก า ร ทํ า ง าน ต ล อ ด จ น
ผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ม เ พี ย งพอต อ ความ
ตองการ ทําใหข าดสิ่งจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ควร
เพิ่มสวัสดิการหรือคาตอบแทน เพื่อแบงเบาภาระคา
ครองชีพที่สูงขึ้น และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสราง
แรงจูงใจและเกิดความผอนคลายจากการทํางาน

11. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 ไดพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติร าชการ ป งบประมาณ 2554 ซึ่ งมี ประเด็น ปจจั ย สนับ สนุ น และปญ หาอุป สรรคตอ การ
ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้
ปจจัยสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน และสนับสนุน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรค
นโยบายขาดความตอเนื่อง

ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายสนับสนุน
การดําเนินงาน

โครงสรางของหนวยงานไมสอดคลองกับภารกิจ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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ปจจัยสนับสนุน
การไดรับความรวมมือจากทั้งหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆที่เกี่ยวของ

ปญหาอุปสรรค
การไดรับขอมูลที่ไมครบถวน และมีความลาชา
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ความมุงมั่น และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนความรู และความสามารถของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

การปรับเปลี่ยนระบบงานใหม ทําใหการดําเนินงาน
ลาชา

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน

บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด

บุคลากรขาดความรอบคอบและเอาใจใสในการ
ดําเนินงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม
และพรอมใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การปรับเปลี่ยนและโยกยายบุคลากร ทําใหการ
ดําเนินงานขาดความตอเนื่อง

จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กลาว
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555 ให
บรรลุผลสําเร็จ ดังนี้
1. กําหนดรายละเอีย ด ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน เขาใจงาย เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน
2. ติดตามและประเมิ นผลการดําเนิ นงานอย างต อเนื่ อง เพื่อใหสอดคล องกั บนโยบายของ
ผูบริหาร แผนปฏิบัติราชการ หรือสถานการณตางๆ ที่มีการเปลี่ย นแปลง ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอดี
และขอเสีย รวมทั้งผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงการดําเนินงาน
3. ปรับปรุงโครงสราง และเพิ่มอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานในสังกัด
4. สงเสริ ม ใหบุ คลากรทุ กระดั บเขา รับ การฝ กอบรมและสัม มนาอยา งทั่ วถึ ง และต อเนื่อ ง
เพื่อปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพิ่ม ทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน
5. การไดรับงบประมาณที่สามารถปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความทันสมัย ครบถวน และรวดเร็ว
ตลอดจนการพัฒนาทักษะ ความรูดาน IT เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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สวนที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง
แบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ
เปาประสงค
1. ยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เปาประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.1 :
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ
ดวยการขับเคลื่อน
ทางยุทธศาสตร

เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตรที่
กําหนด

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

กลยุทธที่ 1.2 :
สรางการ
เปลี่ยนแปลง

เพื่อผลักดันใหเกิด
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

การจางที่ปรึกษา
โครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จการ
จางที่ปรึกษาโครงการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนย.
สนย.

สนย.
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของยุทธศาสตร
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

กลยุทธที่ 2.1 :
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

หนวยงานในกํากับ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การกํากับตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ
2555
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต
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ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวน
ขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สตป.

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน

สตก.

รอยละของการ
ดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
2555
ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สป.กค. ประจําป
งบประมาณ 2555
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต*

สตน.
กพร.

กพร.

สบก.

13

กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.2 :
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองคกร

เปาประสงค
เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับ

โครงการ

ตัวชี้วัด

การสงเสริมธรรมาภิบาล ระดับความสําเร็จของ
สํานักงานปลัด
การบรรลุเปาหมาย
กระทรวงการคลัง
ตามแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล ประจําป
งบประมาณ 2555

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนย.

การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ

ระดับความสําเร็จของ
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ

สบก.

การพัฒนาศูนยบริการ
รวมกระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ศูนยบริการรวม

สตป.

การดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองของ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง

ระดับความสําเร็จของ
การเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาตอ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง

กกม.

การดําเนินการ
ประสานงานคดี

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการเพื่อการ
ประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความ
ทั่วไป และคดีปกครอง

กกม.

การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
2554

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
2554

สนย.
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ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของยุทธศาสตร
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หนวยงาน
รับผิดชอบ
กสค.

กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3.1 :
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน
สารนิเทศการคลัง
ใหเกิดประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ
สูสาธารณชน

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ
กระทรวงฯ
สูสาธารณชน

การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ

กสค.

การสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
ใหกับหนวยงานและ
ประชาชนในพื้นที่
กลุมเปาหมาย

รอยละของวิทยากรตัว
คูณที่สามารถนําความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่ผิดกฎหมายไป
ถายทอดใหกับ
ประชาชน

กปป.

การซักซอมความรู
ความเขาใจในบทบาท
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน
พ.ศ. 2527 และที่แกไข
เพิ่มเติม

รอยละความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
ประชุมสัมมนาซักซอม
ความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน
พ.ศ. 2527 และที่แกไข
เพิ่มเติม

กปป.

กลยุทธที่ 3.2 :
ปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
ภายใตกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง
อยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชนไดรับ
ความคุมครองไมให
ตกเปนเหยื่อจาก
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบภายใต
กฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

15

กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

ตัวชี้วัด

การสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธเชิงรุก
เกี่ยวกับการเงินภาค
ประชาชนทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค

จํานวนบุคลากร
เครือขายสื่อมวลชนที่
เขาอบรมโครงการสราง
เครือขายประชาสัมพันธ
เชิงรุก

การตรวจสอบ ติดตาม
เฝาระวัง การกระทํา
ความผิดตาม
พระราชกําหนดการกูยืม
เงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ.2527
และที่แกไขเพิ่มเติม

รอยละของจํานวนเรื่อง
รองเรียน ขอหารือ
เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่อยูในความ
รับผิดชอบฯ ที่ไดรับ
การตอบสนอง และ
ตรวจสอบ ติดตาม
ดําเนินการ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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กปป.

กปป.
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ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
เปาประสงคของยุทธศาสตร
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ
กลยุทธที่ 4.1 :
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู

กลยุทธที่ 4.2 :
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เปาประสงค
บุคลากรมีความรู
คูคุณธรรม
มุงประโยชนสุข
ของประชาชน

เพิ่มสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง

โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สบค.

การพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง
(ดานบริหาร)

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากร
กระทรวงการคลัง
(ดานบริหาร)

การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

สบค.

การฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

รอยละของบุคลากร
ที่ผานการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ศทส.
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ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของยุทธศาสตร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

เปาประสงค

กลยุทธที่ 5.1 :
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง
ทันสมัย รวมทั้ง
การเชื่อมโยง
เครือขาย การใช
ขอมูลรวมกันอยาง
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของ
บูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี การจัดทําโครงการ
บูรณาการขอมูลภาษี
กระทรวงการคลัง

ศูนยสํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง

รอยละความสําเร็จของ
การสํารองและกูคืน
ขอมูลของหนวยงานที่
อยูภายใตโครงการศูนย
สํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง*

ศทส.

เพิ่มขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการ
ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ให
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(Operation and
Maintenance
GFMIS)

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส

ศทส.

กลยุทธที่ 5.2 :
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

โครงการ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ศทส.

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัติ ราชการสํานั กงานปลั ดกระทรวงการคลั งมีค วามสอดคลองกับนโยบายรั ฐบาลตามแผน
บริหารราชการแผนดิน ดังนี้
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
2. รักษาเสถียรภาพทางดานการคลัง การเงิน และระบบสถาบันการเงิน
3. ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเทาเทียม
4. โครงสรางภาษีมีความเหมาะสม เปนธรรม และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
3.1.1 ดํ า เนิ น การให มี ก ารกระจายรายได ที่
เป น ธรรมให แ ก ค นส ว นใหญข องประเทศ และให
เศรษฐกิ จ สามารถเจริ ญ เติ บ โตในอั ตราสู งอย า งมี
เสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การกระจายรายได ที่เปน ธรรม และกอ ใหเกิ ดการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อยา งยั่ง ยื น มี ก ารจ างงาน
เต็ ม ที่ ระดับ ราคามีเ สถี ย รภาพ ระมั ดระวั ง ความ
เสี่ย งจากความผัน ผวนของการเคลื่ อนยายเงิ นทุ น
ระหวางประเทศ โดยการสรางความเข็ม แข็งและมี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ
รวมถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงตลาดทุน
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย
ได อ ยา งทั่ว ถึ งและเป นธรรม โดยให เ ปน ทั้ งแหล ง
เงินทุนแกผูประกอบการและเปนชองทางการออม
ของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ ม ผูมี ร ายได น อ ย
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ขององคกรทางการเงิน ชุม ชน กลุม เกษตรกร กลุม
อาชีพ ตา งๆ กลุม วิส าหกิจ ชุม ชน และสหกรณทุ ก
ระดั บ พร อ มกั บ การพั ฒ นาความรู พื้ น ฐานทาง
การเงินแกประชาชน

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการดวยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 1.2 : สรางการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 3.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3.2 : ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
ภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
3.1.5 ส ง เสริ ม และรั ก ษาวิ นั ย การคลั ง โดย
ปรับปรุงองคประกอบและโครงสรางงบประมาณให
เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ย งทางการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณ
รายจา ยใหสอดคลองกับทิศ ทางการพัฒนาและให
เป น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาในอนาคต ส ง เสริ ม
บทบาทภาคเอกชนในการรวมลงทุนและดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ ตลอดจนสงเสริม องคกรปกครอง
สว นท องถิ่ น ให มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารและ
จัดการรายไดในทองถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากสวนกลาง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ
เปนเลิศ
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 4.2 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 5.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 5.2 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภ าพการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ไดรับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน
2. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม จริย ธรรม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมือ
อาชีพ ไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีการเชื่อมโยง
บูรณาการแผนทองถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ และสามารถใหบริการ
สาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
4. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินเพิ่มขึ้น
5. ภาคเอกชนมีการบริหารจัดการที่ดี และรับผิดชอบตอสังคมในสัดสวนที่สูงขึ้น
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
8.1.1 พั ฒนาระบบราชการอย างตอ เนื่อ ง เน นการบริ หาร
เชิงกลยุทธใ นระดับชาติอยางมีวิสัย ทัศน และมุงผลสัม ฤทธิ์ นํา
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ใ นการวางแผนการตั ด สิ น ใจให มี
ประสิทธิภ าพ มีความคุม คา เหมาะสมกั บสถานการณ ทั้งการ
ดูแ ลพื้ น ที่ก ารปฏิบั ติ ราชการตามอํ า นาจหน าที่ ป กติ และการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามระเบี ย บวาระงานพิ เ ศษ พร อ มรั บ การ
เปลี่ย นแปลงและเกิดประโยชนสูงสุดกั บการบริการประชาชน
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการอยางตอเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริ ห ารงานใหม ที่ มี ค วามยื ด หยุ น คล อ งตั ว สู ง และ
ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารประชาชนให เ ป น เชิ ง รุก มากขึ้ น ทั้ ง ใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยบริการครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่
หลากหลายขึ้ น และการให บ ริ ก ารถึ ง ตั ว บุ ค คลผ า นระบบ
ศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแ บบ
มุงเนนการจัดการความรูแ ละพัฒนาสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรีย นรูมีการสรางนวัตกรรมในการ
ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
8.1.3 พัฒ นาและส ง เสริม ระบบการบริ หารงานบุ ค ลากร
ภาครัฐ โดยยึด หลัก การบริ หารกิจ การบา นเมื องที่ ดีที่ สามารถ
ประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความ
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.1: เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการดวยการ
ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 1.2 : สรางการ
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนา
การบริหารจัดการองคกร
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 3.1 : ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
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นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
มั่นคงบนพื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะ
ตลอดจนปรับปรุ งพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิ ธีปฏิบัติงานของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกประชาชน
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ข องรัฐ
อยางต อเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติร าชการ
และการส ง มอบบริ ก ารสาธารณะโดยจะเน น การพั ฒ นา
ขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และสร า งผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ข องรัฐ
ให ดี ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถดํ า รงชี พ อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี โดยเฉพาะ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐระดับตน ซึ่งจะปรับคาตอบแทน
ใหอยูใ นระดับที่เพีย งพอแกการดํารงชีวิต ดูแ ลครอบครัว และ
สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ
8.1.5 เสริ ม สร า งมาตรฐานด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลใหแ กขาราชการและเจาหนาที่ข องรัฐ และพัฒนา
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้ ง
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหขาราชการเปน
ที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคมชุม ชน โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผย
บัญชีรายการทรัพ ยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาที่
ของรั ฐ ตํา แหน งระดั บ สูง และตํา แหน งที่ มี อํา นาจมาก รวมทั้ ง
บุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพื่อความโปรงใสของผู
ดํ า รงตํ า แหน ง เหล า นี้ และเป ด โอกาสให ส าธารณชนร ว ม
ตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่ม ขึ้น พัฒนาและนํามาตรการ
ทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการ
สรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันและความถูกตองชอบธรรม
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น โดยการ
วางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัม ฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคุ ม ค า พั ฒนากระบวนการติ ดตาม
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจน
การใช จ า ยงบประมาณแผ น ดิ น ให เ กิ ด ความสุ จ ริ ต และมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 3.2 : ปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบภายใตกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรีย นรู
กลยุทธที่ 4.2 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 5.1 : พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 5.2 : พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
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ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคลองตามหลัก
นิติธรรม
2. ประชาชนทุกระดับไดรับการปฏิบัติและบังคับใชทางกฎหมายดวยความเสมอภาค เทาเทียม
และเปนธรรม
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทาง
ภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมา
ใชใ นการดํา เนินการตอผู กระทําผิด ดู แ ลแกไขและ
ฟน ฟูพั ฒนาผู ก ระทํา ความผิ ดใหเ ปน คนดี สามารถ
กลั บ สู สั ง คมได เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับ
คดีและสงเสริมความยุติธรรมและความเปนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก
โดยประชาชนมีสว นร วม จัด ให มีกลไกการบริ หาร
จั ด การแบบครบวงจร วิ เ คราะห แ นวโน ม ของ
อาชญากรรมล ว งหน า เพื่ อ ป อ งปรามและแก ไ ข
ปญหาอาชญากรรมให สอดคลองกับ ความต องการ
ของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ทั น ส มั ย ม า ใ ช ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง
รณรงคใ หป ระชาชนมีส วนรวมเป นพลั งแผนดิ นใน
กา ร ป อง กั น ป ร า บป ร า ม แ ล ะแ ก ไ ขป ญ ห า
อาชญากรรม โดยใหห น วยงานของรั ฐที่ เ กี่ย วข อ ง
สนับ สนุน ในการจัดใหมี ชองทางการเข าถึ งและรั บ
ข อ มู ล สารสนเทศซึ่ ง รวมถึ ง กิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจ การโทรทั ศน กิจ การโทรคมนาคม และกิ จการ
วิทยุโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 3.2 : ปองปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 5.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
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ประเด็น นโยบายที่ 8.3 สง เสริม ใหป ระชาชนมีโ อกาสไดรับ รูข อ มูล ขา วสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. การบริหารจัดการขอมูลขาวสารภาครัฐไดรับการพัฒนาใหทันสมัย มีความถูกตองและรวดเร็ว
สามารถสรางสัมพันธที่ดีในเวทีระหวางประเทศ
2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางรูเทาทันครบถวน และทั่วถึง
3. สื่อมวลชนไดรับการคุมครองและมีเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ภายใตความ
รับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณสื่อ
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8.3.1 สง เสริ ม และพัฒ นาช องทางในการรับ รู ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
ขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการเชื่อมโยงกับ เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย และ
ราชการดวยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร
ส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารระหว า ง
กลยุทธที่ 1.2 : สรางการเปลี่ยนแปลง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉีย งใต
และสื่อสารมวลชนโลก
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 3.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 5.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
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แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2555
วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง”

(Capacity Building: CB)

การพัฒนาองคกร

(Manage Resources: MR)

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ

คุณภาพการ
ใหบริการ

(Serve the Customer: SC)

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

(Run the Business: RB)

ยุทธศาสตร

1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
3 เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง

RB1 หนวยงานในสังกัดสรางผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ

4 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

RB2 ประชาชนไดรับการคุมครองไมใหตกเปนเหยื่อธุรกิจการเงินนอกระบบ

ภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง

SC1 ดําเนิ นงานสารนิเทศการคลังเชิงรุกและครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย

SC2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

MR2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

MR1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

CB1 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ

องคกรแหงการเรียนรู
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CB2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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CB3 สรางการเปลีย่ นแปลง

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ลําดับ
เปาประสงค
1
เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2

3

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ระดับความสําเร็จการจางที่ปรึกษาโครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง
หนวยงานในกํากับดําเนินงาน รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับ
อยางมีประสิทธิภาพตามหลัก
การตอบสนอง
ธรรมาภิบาล
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2555
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 2555
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2555
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม
ระดับความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการประสานงาน
ที่เกี่ยวของในคดีความทั่วไป และคดีปกครอง
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพร
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถายทอดใหกับ
ประชาชน
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ลําดับ

4

5

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาซักซอม
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
จํานวนบุคลากรเครือขายสื่อมวลชนที่เขาอบรมโครงการสราง
เครือขายประชาสัมพันธเชิงรุก
รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน ขอหารือเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่อยูในความรับผิดชอบฯ ที่ไดรับการตอบสนอง และ
ตรวจสอบ ติดตาม ดําเนินการ
บุคลากรมีความรูและสามารถ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ปฏิบัติงานไดอยางมี
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลภาษี
การสื่อสารของ
รอยละความสําเร็จของการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลของ
กระทรวงการคลังที่มี
หนวยงานที่อยูภายใตโครงการศูนยสํารองขอมูล
ประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
กลยุทธ : รักษาวินัยทางการคลังของ
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :
เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ : เสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :
สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ :
1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการดวยการขับเคลื่อน
ทางยุทธศาสตร
1.2 สรางการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

3. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
3.1 ดําเนินงานสื่อสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบภายใตกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอยางมี

4. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ
กลยุทธ : 1. บริหารบนฐานความรู
2. สรางการเปลี่ยนแปลง
3. สงเสริมธรรมาภิบาล
4. บริหารแบบบูรณาการ
5. บริหารดวยเทคโนโลยีทันสมัย

กลยุทธ :
4.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
4.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของกระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
5.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง
5.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง
บริหารและรักษา
ความยั่งยืนทางการ
คลัง
(Manage and
Maintain Fiscal
Sustainability)
1. รักษาวินัย
ทางการคลังของ
ประเทศ
2. บริหารการ
จัดเก็บภาษี
อยางทั่วถึงและ
เปนธรรม
3. สรางมูลคาเพิ่ม
ในทรัพยสินของ
รัฐ
4. บริหารรายจาย
และหนี้
สาธารณะอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ประสานนโยบาย
การคลัง และ
ระบบการเงิน
รวมทั้งตลาดทุน
และประกันภัย

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ โครงการที่ 1 :
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด :
กลยุทธที่ 1.1 :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพิ่มขีดความสามารถใน
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
การปฏิบัตริ าชการดวย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
การขับเคลื่อนทาง
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 2 :
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัด:
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง
การบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพ
(Professional
Management)
1. บริหารบน
ฐานความรู
(Knowledge
Based
Management)

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 4.1 :
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการ
เรียนรู

กลยุทธที่ 4.2 :
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

2. สรางการ
เปลี่ยนแปลง

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.2 :
สรางการเปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555

โครงการที่ 1 :
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 92,200,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 3,500,000 บาท
โครงการที่ 1 :
การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 3,600,000 บาท
โครงการ :
การจางที่ปรึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จการจางที่ปรึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 10,000,000 บาท
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง
3. สงเสริม
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555
พัฒนาและบริหารจัดการ โครงการที่ 1 :
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
การดําเนินงานของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
กลยุทธที่ 2.1 :
รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรบั การ
กํากับ ตรวจสอบการ
ตอบสนอง
ดําเนินงานของหนวยงานใน
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 1,800,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 3 :
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2555
ตัวชี้วัด :
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 4 :
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2554
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 5 :
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 2555
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.2 :
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 6 :
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
ตัวชี้วัด* :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต*
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 1 :
การสงเสริมธรรมาภิบาล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2555
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 2 :
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -

เสริมสรางความเชื่อมั่นตอ โครงการที่ 1 :
การดําเนินงานของ
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
กลยุทธที่ 3.1 :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศ
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง
การคลังในเชิงรุกที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ครอบคลุมทุก
งบประมาณ (ถามี) : 2,000,000 บาท
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555

โครงการที่ 2 :
การเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : -

โครงการที่ 1 :
กลยุทธที่ 3.2 :
ปองปรามธุรกิจการเงินนอก การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนใหกับ
ระบบภายใตกฎหมายที่อยู กลุมเปาหมายในพื้นที่
ตัวชี้วัด :
ในความรับผิดชอบของ
รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระทรวงการคลังอยางมี
ธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถายทอดใหกับประชาชน
ประสิทธิภาพ
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งบประมาณ (ถามี) : 300,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การซักซอมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527
และที่แกไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รอยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาซักซอมความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527
และที่แกไขเพิ่มเติม
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งบประมาณ (ถามี) : 1,012,500 บาท
โครงการที่ 3 :
การสรางเครือขายประชาสัมพันธเชิงรุกเกีย่ วกับการเงินภาคประชาชน
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตัวชี้วัด :
จํานวนบุคลากรเครือขายสื่อมวลชนที่เขาอบรมโครงการสราง
เครือขายประชาสัมพันธเชิงรุก
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งบประมาณ (ถามี) : 250,000 บาท
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

4. บริหารแบบ
บูรณาการ

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.2 :
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555

โครงการที่ 4 :
การตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด :
รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน ขอหารือเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่อยูในความรับผิดชอบฯ ทีไ่ ดรับการตอบสนอง และ
ตรวจสอบ ติดตาม ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งบประมาณ (ถามี) : 100,000 บาท
โครงการที่ 1 :
การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 2 :
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 3 :
การดําเนินการประสานงานคดี
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อประสานงานที่เกี่ยวของใน
คดีความทั่วไป และคดีปกครอง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : โครงการที่ 4 :
การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง
5. บริหารดวย
เทคโนโลยี
ทันสมัย

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2555
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) : 600,000 บาท
บริหารจัดการเทคโนโลยี โครงการที่ 1 :
สารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ของกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลภาษี
กลยุทธที่ 5.1 :
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาและเพิ่ม
หนวยงานที่เกี่ยวของ : กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และ
ประสิทธิภาพระบบ
กรมสรรพากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
งบประมาณ (ถามี) : 90,000,000 บาท
กระทรวงการคลัง
โครงการที่ 2 :
ศูนยสํารองขอมูลกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด* :
รอยละความสําเร็จของการสํารองและกูคืนขอมูลของหนวยงานที่อยู
ภายใตโครงการศูนยสํารองขอมูลกระทรวงการคลัง*
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังงบประมาณ (ถามี) : กลยุทธที่ 5.2 :
โครงการ :
พัฒนาและเพิ่ม
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง
ประสิทธิภาพระบบบริหาร ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Operation and maintenance GFMIS)
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
ตัวชี้วัด :
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : งบประมาณ (ถามี) : 350,000,000 บาท

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555
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สวนที่ 3
โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

แผนยุท ธศาสตรสํ า นัก งานปลัด กระทรวงการคลัง จัด ทํ า ขึ ้น ตามรัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับ มติค ณะรัฐ มนตรีม อบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเป นนโยบายในการปฏิบั ติ
ราชการ ในการนี้ สํ า นัก งานปลัด กระทรวงการคลัง จึ งดําเนินการจัด ทําแผนยุท ธศาสตรข ององค กรขึ้ น
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายกระทรวงการคลั งและตอบสนองตอความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหยุทธศาสตรสํา นัก งานปลัด กระทรวงการคลัง มีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
2. เพื่อใหการดําเนินงานของสํา นัก งานปลัด กระทรวงการคลัง มีทิศทางชัดเจน สอดคลอง
กับนโยบายที่ผูบริหารกําหนด
3. เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ยุท ธศาสตร สํา นัก งานปลัด กระทรวงการคลัง มีค วามสอดคลอ งกับ นโยบายในแผน
บริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
2. หนวยงานในสั งกัดสามารถดํ าเนินงานไดต รงตามวิสัย ทัศ นข ององคกร และนโยบายที่
ผูบริหารกําหนด
3. การบริ ห ารราชการสามารถตอบสนองผู รับ บริ การและผู มีส ว นได ส วนเสีย ได อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
2
ศึกษา วิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น
3
ศึกษา วิเคราะหแ นวคิดหลักการที่สําคัญ และแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานในสังกัด
รวมทั้งสภาพแวดลอมขององคกรเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตร
4
นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
5
ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็น
2. ออกแบบสอบถามผูม ีสวนได
สวนเสียของ สป.กค.

แบบสอบถาม
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ความคิดเห็น
ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย
3. ศึกษา วิเคราะหแบบสอบถาม สรุปผลการ
และสํารวจความคิดเห็นของผู
ออก
มีสวนไดสวนเสีย
แบบสอบถาม
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กิจกรรม

เปาหมาย

4. ศึกษา วิเคราะห แนวคิด
ผลการศึกษา
หลักการที่สําคัญและแผนงาน หลักการที่
/โครงการ ของหนวยงานใน
สําคัญและ
สังกัด ประกอบการจัดทําราง
แผนงาน /
แผนยุทธศาสตร
โครงการ
5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาราง
ผลการ
แผนยุทธศาสตร
ประชุมฯ
6. นําเสนอรางแผนยุทธศาสตร
รางแผน
ใหผูบริหาร สป.กค. พิจารณา ยุทธศาสตร
7. ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอ
บุคลากร
บุคลากรในองคกร
ทราบแผน
ยุทธศาสตร

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1. สาระสําคัญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแ ละ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีม อบหมายใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรั ฐนํา แผนการบริห ารราชการแผ นดิน พ.ศ. 2552-2554 ไปประกอบการจั ดทํา แผนปฏิบั ติราชการ
ประจําปใ นแตละป งบประมาณ เพื่อ ใหการดํ าเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัม ฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. เพื่อใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุก
หนวยงานในสังกัด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
2. บุคลากรในสั งกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดีย วกันกับนโยบายผูบริห าร ตลอดจน
ยุทธศาสตรขององคกรได
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปเสร็จเรียบรอย
นําเสนอรางแผนปฏิบัติราชการเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
ถายทอดใหหนวยงานและบุคลากรในองคกรไดรับทราบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 3 และ 4

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. คณะทํางานฯ พิจารณา
โครงการตามยุทธศาสตร
2. ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสง
โครงการ
3. ศึกษา วิเคราะหโครงการที่ทุก
หนวยงานจัดสง
4. จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ
ตาม
ยุทธศาสตร
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ราง
แผนปฏิบัติ
ราชการ
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กิจกรรม

เปาหมาย

5. นําเสนอรางแผนปฏิบัติ
ราชการใหผูบริหารพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
6. ถายทอดแผนปฏิบัติ ราชการ
ใหหนวยงานและบุคลากรใน
องคกรไดรับทราบ
7. หนวยงานในสังกัดดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

8. ติดตามผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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ทุกหนวยงาน
ในสังกัด
การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ
ติดตามผลใน
ไตรมาสที่ 2
3 และ 4
สรุปการ
รายงานผล
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลังเปนองคกรภาครัฐที่มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงทั้งจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศโดยตรง มีความ
จําเปนตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ย นแปลง
ไปในดานกระแสโลกาภิวัฒน การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic Community:
AEC) ในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุน แรงงาน และอื่นๆอยางเสรี การเปลี่ย นแปลงของ
นโยบายรัฐบาลทั้ งดา นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปฏิรูป ความเป นอยู หรือ ลดความเลื่อ มล้ํา ของ
ประชาชนในประเทศ โดยการผลักดันในลักษณะภาพรวมและความสัม พันธจากระดับประเทศสูระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น และกระตุนการสรางความเขาใจและความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของภาคประชาชนจากฐานรากที่แ ทจริงอันจะนําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสราง
ความยั่งยืนของประเทศ
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อ ศึกษาและกํา หนดแผนยุทธศาสตรข องกระทรวงการคลัง ใหมี ความสอดคล องกั บ
ทิศทางเศรษฐกิจ และบริบ ทการเปลี่ย นแปลงของโลกทั้งดา นสังคม ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม
รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อยางบูรณาการ
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริ หารจัดการมาตรการและเครื่องมือทางการคลังดานตางๆ
ใหสอดคลองเหมาะสมกับทิศทางและยุทธศาสตรที่ไดวางไวอยางเหมาะสมและสมดุล
3. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555-2558
4. เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังภายใตกรอบยุทธศาสตรที่กําหนดไว
5. เพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการทางการคลัง พรอมเสนอแนะการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ภายในระยะเวลา 240 วันถัดจากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ
4. งบประมาณ (ถามี)
10,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดแผนยุทธศาสตรข องกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ
2555-2558 ใหมีความสอดคลองกับสถานการณแ ละนโยบายตาง ๆ ในกรอบมิติดานเศรษฐกิจ การเงิน การ
คลัง สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
2. กระทรวงการคลังมีแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม
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3. หน ว ยงานภายในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งมี แ นวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกันไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลังที่กําหนดไว
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการจาง
ที่ปรึกษาดําเนินโครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

-

-

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1 2 3 4 5
5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ผูบริหารอนุมัติการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาจัดสงรายงานขั้นตน
ที่ปรึกษาจัดสงรายงานฉบับกลาง
ที่ปรึกษาจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

44

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ผูบริหารอนุมัติการจางที่
ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ

ขอบเขต
รายละเอียดของ
งานจางที่ปรึกษา
(Terms of
Reference:
TOR) โครงการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง
รายงานขั้นตน

2. ที่ปรึกษาจัดสงรายงาน
ขั้นตน
3. ที่ปรึกษาจัดสงรายงาน
ฉบับกลาง

รายงานฉบับ
กลาง

4. ที่ปรึกษาจัดสงรายงาน
ฉบับสมบูรณ

รายงานฉบับ
สมบูรณ
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การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
1. สาระสําคัญ

การตรวจราชการเป นกลไกสําคั ญในการสนับ สนุน ใหรั ฐบาลบริหารราชการแผ นดิน และ
พัฒนาประเทศเป นไปอยางมี ประสิ ทธิภ าพ โดยการตรวจติดตาม กํา กับ ดู แ ล สนับสนุ น และประสานให
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ข องรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัต ถุป ระสงคแ ละเปา หมาย และสามารถแกไ ข
ปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุข แกประชาชนตามนัย แหงระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ที่กําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ใ นการตรวจราชการเกี่ย วกับการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ข องรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนา ที่ข องกระทรวงใน
ฐานะผูสอดสองดูแ ลแทนรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลัง ไดกําหนดแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพื่อเปนแนวทาง
ในการติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผนดิน
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังในการตรวจ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแนะนํา ชี้แจง และเรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกําหนดไว
4. เพื่อรวบรวมขอมู ลตางๆ จากการตรวจราชการ สํ าหรับเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
1,800,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก ารดํ า เนิ น โครงการสํ า คั ญ ตามนโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงการคลังไดอยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุด
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2. ผูตรวจราชการและผูที่เกี่ยวของไดทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรคใน
การทํางาน สามารถแกไขปญหาไดทันสถานการณและหรือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในอนาคต
3. มีการประสานความรว มมือระหวา งหนว ยงานและองคก รตางๆ ภายในและภายนอก
กระทรวงการคลังในการแกไขปญหาในพื้นที่โดยใชการตรวจราชการเปนเครื่องมือ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวปนัดดา พวงรับ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ตอ 2410
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

รอยละ 84
รอยละ 87
รอยละ 90
รอยละ 93
รอยละ 96

เกณฑการใหคะแนน
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนการตรวจราชการ
และกําหนดแนวทางการตรวจ
ราชการ ประเด็นการตรวจ
ราชการในระดับพื้นที่
2. ประสานการตรวจราชการใน
ระดับพื้นที่กับหัวหนาสวน
ราชการในระดับภูมิภาคและ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวของ
3. การตรวจติดตามและเรงรัด
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคและเขตตรวจ
ราชการในสวนกลาง
4. การจัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการไปยังผูบริหารระดับสูง
และผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานรับตรวจเพื่อ
พิจารณาดําเนินการและแจง
กระทรวงการคลังทราบ
5. รวบรวมรายงานการ
ตอบสนองตอขอเสนอแนะ
ของหนวยงานรับตรวจ
เพื่อพิจารณา และนําเสนอ
ตอผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและ
ผูบริหารระดับสูง

แผนการ
ตรวจราชการ
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การติดตาม
การปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
รับตรวจ
รายงานผล
การตรวจ
ราชการ

สรุปรายงาน
ผลการ
ตรวจราชการ
เสนอผูบริหาร
กระทรวง
การคลัง
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (3) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2
ขอ 14 กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุม ถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผลของการดําเนินงานในหน าที่ของหนวยรั บตรวจ เสนอแนะการปรับปรุ งการบริหารความเสี่ ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแ ลอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรื อ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรง
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ
ดั ง นั้ น ส ว นตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวง กลุ ม ตรวจสอบภายใน สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ซึ่ง เป นการดํา เนิ นการตามประเด็ นยุ ทธศาสตรข องสํา นัก งานปลัด กระทรวงการคลั ง
ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งเปนการปองปรามการ
ทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ และเปนการลดความเสี่ย งในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ทั้งยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อเปนระบบเตือนภัย
ลว งหนา สํา หรั บการบริ หารราชการแผ นดิ นและติด ตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึด หลั กใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานของส ว นราชการในสั งกั ด ว า
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิท ธิผ ล และผูม ีสว นไดสว นเสีย
ไดรับความพึงพอใจหรือไม
2. เพื่ อ ให ข อ เสนอแนะในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น งานฯ เป น ไปอย า งคุ ม
ประโยชนทั้งราชการและประชาชน
3. เพื่อใหผู บังคับบั ญชาได รับทราบขอมูล การดําเนินงานฯ ตลอดจนปญ หาอุปสรรคและ
แนวทาง พัฒนา สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ระบบการบริ หารและการจั ดการในภาพรวมของกระทรวงการคลั งมี ประสิ ทธิภาพและ
โปรงใสยิ่งขึ้น
2. ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของสวนราชการของผูบังคับบัญชาลดลง
3. การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการ
ของสวนราชการ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอราม คุปตเมธี
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง
นางสิริกานต มหาลี้ตระกูล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
กลุมตรวจสอบภายใน สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตอ 0-2273-9021 ตอ 2439
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

5

5

5

5

5

เกณฑการใหคะแนน
1

1

2

2

3

5

4

4

5

5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2555
โดยมีรายละเอียดคือ
1. การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง
2. รายละเอียดของการวิเคราะหความเสี่ยง
3. การจัดลําดับความเสี่ยงและสรุปผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําป
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ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
2
แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ ของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงฯ
3
รวบรวมขอมูล และทําการศึกษาขอมูลโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ
4
ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ
5
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ
ผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบ
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1.การตรวจสอบการดําเนินงาน
การตรวจสอบ
การดําเนินงาน
1.1 โครงการวิจัยเรื่อง
แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการ เปนไปตาม
แผนการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบ
ทางเครดิตเพื่อการจัดลําดับความ
ประจําป
นาเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย
1.2 โครงการการเตรียมการ
ดานการเงินการคลังเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 โครงการจัดทําระบบ
ตรวจสอบสถานะการทํางานของ
อุปกรณเครือขายและจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร PC
1.4 โครงการระบบสํานักงาน
อัจฉริยะ
2.การตรวจสอบตามระเบียบฯ
สอบทานการใชรถยนตของผู
เลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสี ิทธิไดรับรถ
ประจําตําแหนง ในภาพรวมของ
กระทรวง
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2555
1. สาระสําคัญ

ตามที่กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ฉบับที่ 4
มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเกี่ย วกับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ ระเบีย บ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (Compliance Financial และ Operation Audit) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรข อง สป.กค.
คือ พั ฒนาและบริ หารจั ดการการดํ าเนิน งานของกระทรวงการคลัง โดยมีห น าที่ ใ นการประเมิ นและให
คําแนะนําเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงค
และเป าหมายที่กําหนดไว ไดอยา งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล ทั้งนี้ เพราะงานตรวจสอบภายในถือเป น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของผูบริหาร
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
2. เพื่อสอบทานความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุม ภายในของหนวยรับตรวจว ามีเ พีย งพอและเหมาะสม
หรือไม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใ ตบังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานของ สป.กค. ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. 0 2273 9021 ตอ 2720 , 2721
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

รอยละของการดําเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 80
รอยละ 100

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

งานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบตามมติ ครม. ระเบียบ
คําสั่ง
- การสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

การปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การคลังไดรับ
การปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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กิจกรรม
- การตรวจสอบการใชรถยนต
ของผูเลือกรับเงินคาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงสําหรับ
ขาราชการผูมีสทิ ธิไดรบั รถ
ประจําตําแหนงของสวน
ราชการ
- ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค.
- การตรวจสอบใบสําคัญจาย
ประกอบการเบิกจายเงิน
- การตรวจ ติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน
2. ตรวจสอบดําเนินงาน
- การตรวจสอบการดําเนินงาน
ในการติดตามและประเมิน
ผลการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับอาคารและสถานที่
- การตรวจสอบการดําเนินงาน
ของระบบงานพัสดุในสวนที่
เกี่ยวของกับการเก็บรักษาพัสดุ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3. งานอื่น ๆ
- การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําป
- การจัดทํารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การจัดทํารายงานแบบประเมิน
ตนเอง (Self Assessment)
- การสํารวจความพึงพอใจจาก
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ตรวจสอบภายในระดับกรม
2. รายงานการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานยอย
3. การเขารวมเปนคณะทํางาน
ตามตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

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

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

54

การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัม ฤทธิ์ข องงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ที่กํา หนด รัฐ บาลจึงต องมี การปรับ ปรุง กระบวนการและหลัก เกณฑการประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซึ่งการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแ กองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
การจัดทํ าคํา รับรองการปฏิบัติ ราชการเริ่ม เมื่ อตน ปงบประมาณ 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคแ ละตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
6 เดือน 9 เดือ น และมีการประเมินผลสํา เร็จ ของการปฏิ บัติร าชการตามคํารั บรองฯ เมื่ อครบ 12 เดือ น
สว นราชการที่ มี ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี ขึ้ น ไปจะได รั บ การจั ด สรรเงิ นรางวั ล ประจํ า ป เพื่ อ นํา ไปจั ด สรร
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอไป
กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวาง
ระบบการจัดทํ าคํารับรองและการประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดั บ
กระทรวง และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจั ดสรรสิ่งจู งใจ โดยการดําเนิ นงานโครงการจัด ทําคํา รับรองการปฏิ บัติร าชการดัง กลาว เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม คา ในเชิ งภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว าดวยหลักเกณฑแ ละวิธี การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่ อ จั ด ทํ า คํ า รั บ รองและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2555
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
-

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรม
ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและเปาหมายที่สอดคลอง
และเปนประโยชน กับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรา งกระบวนงานใหมๆ ในการเพิ่ม ขี ด
สมรรถนะใหกับสวนราชการในสังกัดได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวสุภาพ ผองอําไพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2618
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
คํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5
ราชการ ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ
2555
2
เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและทุกสวน
ราชการในสังกัด ประจําปงบประมาณ 2555
3
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555
4
ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555
5
ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2555
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทํากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
การคลัง ประจําปงบประมาณ
2555
2. เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลังและทุกสวน
ราชการในสังกัดประจําป
งบประมาณ 2555
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงการคลัง
และทุกสวนราชการในสังกัด
ประจําปงบประมาณ 2555
4. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
2555
5. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ 2555

กรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการฯ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

ตัวชี้วัด
ประกอบ
คํารับรองฯ
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
กระทรวง
การคลัง
รายงาน
รายละเอียด
ตัวชี้วัดตาม
คํารับรองฯ
รายงานผลการ
ปฏิบัตริ าชการฯ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัม ฤทธิ์ข องงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ที่กํา หนด รัฐ บาลจึงต องมี การปรับ ปรุง กระบวนการและหลัก เกณฑการประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซึ่งการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแ กองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเริ่มเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคแ ละตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
6 เดื อน 9 เดือ นและมีก ารประเมิน ผลสํา เร็ จของการปฏิ บัติ ราชการตามคํ ารั บรองฯ เมื่ อครบ 12 เดื อ น
สว นราชการที่ มี ผ ลการประเมิ น ระดั บ ดี ขึ้ น ไปจะได รั บ การจั ด สรรเงิ นรางวั ล ประจํ า ป เพื่ อ นํา ไปจั ด สรร
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอไป
กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวาง
ระบบการจัดทํ าคํารับรองและการประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดั บ
กระทรวง และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจั ดสรรสิ่งจู งใจ โดยการดําเนิ นงานโครงการจัด ทําคํา รับรองการปฏิ บัติร าชการดัง กลาว เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่ อ จั ด ทํ า คํ า รั บ รองแ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ของสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 2555
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
-

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานั กงานปลั ดกระทรวงการคลัง สามารถเชื่อ มโยงความสั ม พั นธ ระหวา งยุ ทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการ คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรได
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2. สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั งสามารถกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลตั วชี้ วั ด และ
เปาหมายที่สอดคลองและเปนประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงาน
ใหมๆ ในการเพิ่มขีดสมรรถนะใหกับสวนราชการได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย
นางนวลสกุล ประจิตร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
คํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
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ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2555
2
เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2555
3
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555
4
ติดตามใหทุกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555
5
ติดตามใหทุกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2555
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทํากรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555
2. เจรจาตัวชี้วัดประกอบ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555
4. ติดตามใหหนวยงานใน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังจัดทํา
รายงานรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
2555
5. ติดตามใหหนวยงานใน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ 2555

กรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการฯ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

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

ตัวชี้วัด
ประกอบ
คํารับรองฯ
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
กระทรวง
การคลัง
รายงาน
รายละเอียด
ตัวชี้วัดตาม
คํารับรองฯ

รายงานผลการ
ปฏิบัตริ าชการฯ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555

60

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
1. สาระสําคัญ

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2555 ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดแลวนําไปเปรียบเทียบกับปกอน เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ย นแปลง เพิ่ม ขึ้นลดลง พรอม
ทั้ ง วิ เ คราะห ถึ ง สาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว การจั ด ทํ า รายงานดั ง กล า วส ง ให สํ า นั ก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน กพร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงานพรอม
จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพใน ปงบประมาณ 2555
2. วัตถุประสงค

เพื่อใหสวนราชการสามารถคํานวณตนทุนไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐานเดีย วกัน
และสามารถเปรียบเทียบกันไดในระหวางหนวยงาน และสวนราชการสามารถนําผลการคํานวณตนทุนไปใชใ น
การวางแผนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 – พฤศจิกายน 2555

4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหสวนราชการสามารถวิเคราะหตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมดานตาง ๆ
เพื่อนําไปสูการวางแผนการบริหารราชการ ปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับ ผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาววิลาสินี โอสถาวรนันท
โทร.0 2273 9021 ตอ 2100
นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร
โทร.0 2273 9021 ตอ 2636
น.ส.ตรัยลดา ธรรมอดิศัย
โทร.0 2273 9021 ตอ 2649
นางดวงมณี พิรพัฒน
โทร.0 2273 9021 ตอ 2108
น.ส.พภัสสรณ วีรวัฒนกุมพะ
โทร.0 2273 9021 ตอ 2108
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ตอหนวยผลผลิต
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
สวนราชการมีการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยในระบบ
GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ 2554
2
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2554 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ และรายงานผลการคํานวณตนทุน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน
3
เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 2553
และปงบประมาณ 2554 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ย นแปลงดังกลาว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน
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ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
4
จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 2555 พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปงบประมาณ 2555 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผนฯ ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
5
สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ 2555 ไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จ
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 และไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ
9. แผนปฏิบัติงาน :
กิจกรรม

เปาหมาย

เพื่อใหมีการ
1. สวนราชการมีการตรวจสอบ
ระบุขอมูล
ความถูกตองของการระบุ
คาใชจาย
คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน
ปงบประมาณ
ระบบ GFMIS สําหรับขอมูล
2554 เขาสู
คาใชจายของ ปงบประมาณ
กิจกรรมยอย
2554
ในระบบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

GFMIS

ไดถูกตอง
บัญชีตนทุน
2. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ตอหนวย
ผลผลิตประจําปงบประมาณ
ผลผลิต
2554 ตามหลักเกณฑและ
ประจําป
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
งบประมาณ
ไดแลวเสร็จและรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบ 2554 และ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดย รายงานผล
การคํานวณ
เสนอใหสํานักงบประมาณ
ตนทุนตอ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน
หนวยผลผลิต
ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร
ขอมูลผานชองทาง website
ของหนวยงาน
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กิจกรรม

เปาหมาย

รายงานการ
เปรียบเทียบ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวาง ปงบประมาณ 2553 และสรุปผล
และปงบประมาณ 2554 วามี การวิเคราะห
ตนทุนตอ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
หนวยผลผลิต
ลดลงอยางไร พรอมทั้ง
ระหวาง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการ
ปงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํา
2553 และ
รายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ ปงบประมาณ
2554
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตาม
รูปแบบทีก่ รมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทาง Website ของ
หนวยงาน
4. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนเพิ่ม
ปงบประมาณ 2555 พรอมทั้ง ประสิทธิภาพ
กําหนดเปาหมายการเพิ่ม
ปงบประมาณ
ประสิทธิภาพในปงบประมาณ
2555
2555 ใหชัดเจน(สามารถ
วัดผลได) และแผนฯ ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงของสวน
ราชการ
รายงาน
5. สามารถดําเนินการตามแผน
สรุปผลการ
เพิ่มประสิทธิภาพประจําป
ดําเนินการ
งบประมาณ 2555 ไดตาม
ตามแผนเพิ่ม
เปาหมายที่กําหนดไว พรอม
ทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ ประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม ปงบประมาณ
2555
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปงบประมาณ
2555 และไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ
3. เปรียบเทียบผลการคํานวณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนงานอยางมี ธรรมาภิบาล
โดยการดําเนินงานจะคํานึงถึงดุลยภาพระหวางองคกร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สากล ซึ่งมีองคประกอบ 9 ประการ ไดแก
1. การมีสวนรวม (Participation)
2. นิติธรรม (Rule of Law)
3. ความโปรงใส (Transparency)
4. การตอบสนอง (Responsiveness)
5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness)
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
8. ภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision)
และมีการกําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนกลไกในการสงเสริมและตรวจสอบดูแ ลธรรมาภิบาลในทุกกระบวนงาน
อยางชัดเจน
2. วัตถุประสงค
รูปธรรม

1. เพื่อใหเกิดการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังอยางเปน

2. เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริม ระดับธรรมาภิบ าล
ที่ชัดเจน
2. การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปดวยความโปรงใส มีภาพลักษณ
ที่ดีในสายตาของผูมีสวนไดสวนเสีย
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล
ประจําปงบประมาณ 2555

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2555
2
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาลไดแลวเสร็จ
โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส
3
สรุปผลความกาวหนาของการดําเนินงานรายไตรมาส โดยแสดงผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลความคืบหนาของการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายครบทุกระยะที่รายงาน
4
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล
และนําเสนอผลการดําเนินงาน ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ พรอมผล
การประเมินตนเองเทียบกับวัตถุประสงค/เปาหมายของการสงเสริมธรรมาภิบาลใน
กระบวนงานหลักที่ดําเนินงานตามแผนฯ ตอผูบริหารของสวนราชการ
5
มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงค/
เปาหมายของการสงเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ โดย
สามารถแสดงผลลัพธของการดําเนินงานไดอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม
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9. แผนปฏิบัติงาน :
กิจกรรม

เปาหมาย

1.จัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาล
และแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปงบประมาณ 2555

แผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล
และแผน
ปฏิบัติการ/
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ
2555

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ ภายใตแผน
สงเสริมธรรมาภิบาล
ไดแลวเสร็จ
3. ติดตามความกาวหนาของการ
รายงานผล
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปน การติดตาม
รายไตรมาส และ สรุปผล
ความกาวหนา
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน
รายงาน
4. สรุปผลการดําเนินงานตาม
สรุปผลการ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ
ดําเนินงาน
ภายใตแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาลและนําเสนอผล
การดําเนินงาน ปจจัย
สนับสนุน ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ พรอมผลการ
ประเมินตนเองเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมายของ
การสงเสริมธรรมาภิบาลใน
กระบวนงานหลัก
ที่ดําเนินงานตามแผนฯ
ตอผูบริหารของสวนราชการ
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การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
1. สาระสําคัญ

ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ย วกับการเปดเผยข อมูลขาวสารของราชการ โดยสว น
ราชการต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา
และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวในแตละระดับ
2. วัตถุประสงค

เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สามารถใหประชาชนรับทราบสิทธิแ ละเขาดู
ขอมูลขาวสารได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิวนีย ทรงดาวเรือง
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
สํานักบริหารกลาง โทร 0-2273-9021 ตอ 2237
หนวยงานที่เกี่ยวของ : กลุมสารนิเทศการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

ระดับ 5

-
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เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ
เผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ
นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาและการประกาศสอบราคา เผยแพรผานชองทาง
ตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง

9. แผนปฏิบัติงาน :
กิจกรรม

เปาหมาย

สํานักงานปลัด
1. ปฏิบัติหนาที่ตาม
กระทรวง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
การคลัง
ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
สามารถ
- จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารเพื่อใหบริการขอมูล ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ขาวสารตามมาตรา 9
เพื่อใหประชาชนสามารถ ขอมูลขาวสาร
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสาร ของราชการ
พ.ศ. 2540
ไดโดยสะดวก
- มีปายแสดงสถานที่ตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไว
สําหรับการใหบริการขอมูล
ขาวสาร
2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม
พระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
มาตรา 9 ดังนี้
- มีขอมูลขาวสารตามมาตรา
9 ครบถวนและเปนปจจุบัน
- มีการจัดทําดัชนีขอมูล
ขาวสารที่จัดไวใหบริการไว
อยางชัดเจนสามารถสืบคน
ไดอยางรวดเร็ว

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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กิจกรรม
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไวอยาง
เปนระบบ โดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
- มีคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ
- ผูบริหารของสวนราชการให
ความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางเครงครัด

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

4. เผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารใหประชาชนทราบ
ดังนี้
- สงผูแทนเขารวม และ
พัฒนาความรูที่เกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสาร
และมีการดําเนินการตาม
กิจกรรม/มาตรการ/วิธีการ
ในการสรางจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีตอการเปนผู
ใหบริการขอมูลขาวสารแก
บุคลากรในสวนราชการ
อยางสม่ําเสมอ
- ประชาสัมพันธเผยแพร
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของ
ราชการใหประชาชน
รับทราบถึงสิทธิในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสวนราชการ
5. ขอมูลเกี่ยวกับการประกวด
ราคาและการประกาศสอบ
ราคาเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง
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การพัฒนาศูนยบ ริการรว มกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 30 กําหนดวา “ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ข องปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการภายใน
กระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอ
สอบถาม ขอทราบข อมูล ขออนุญ าต หรื อขออนุมั ติใ นเรื่ องใด ๆ ที่เ ปน อํานาจหนาที่ ข องสว นราชการใน
กระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว”
กระทรวงการคลังไดจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง และเปดใหบริการ ตั้งแตวันที่
29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา และไดดําเนินการพัฒนาศูนยบริการรวมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดย
ยึดหลักใหศูนยบริการรวมเปนศูนยกลางการใหบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังอยางแทจริง
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรวมใหมีมาตรฐานเปนที่ย อมรับเพื่อตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจของประชาชนไดสูงสุด
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเปนศูนยกลางการใหบริการงานทุกดานของกระทรวงการคลัง
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังให
สามารถสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน

3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังมีมาตรฐานในการใหบริการเปนที่ยอมรับ
2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการบริการที่ดีและตรงตอความตองการ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวปนัดดา พวงรับ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
นางสุนีย เกตุแกว
ผูอํานวยการสวนรับเรื่องราวรองทุกข
สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ตอ 2410, 2754
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนยบริการรวม

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

ทบทวนความเหมาะสมของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน

2

นําผลการทบทวนฯมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชนปงบประมาณ 2555 และนําเสนอผูบริหารระดับสูงใหความ
เห็นชอบ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมปงบประมาณ 2555 ไดแลวเสร็จ
รอยละ 100
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวม
ประจําปงบประมาณ 2555 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการในปงบประมาณ 2555 มากกวา
รอยละ 85

3
4
5

9. แผนปฏิบัติงาน :
กิจกรรม

เปาหมาย

1. สํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของศูนยบริการรวม
กระทรวงการคลัง
2. รวบรวมสถิติจํานวนผูมาใชบริการ

ผลสํารวจ
ความพึง
พอใจฯ
สถิติ
จํานวน
ผูมาใชบริการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

3. เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการของศูนยบริการรวม
4. ทบทวนความเหมาะสมของ
ศูนยบริการรวม
5. จัดทําแผนการพัฒนา
ศูนยบริการรวม

แผนพัฒนา
ศูนย
บริการรวม
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กิจกรรม
6. รายงานผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส
7. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ

เปาหมาย
รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
รายไตรมาส
รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาฯ
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การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
1. สาระสําคัญ

การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบหรือ
บุคคลผูตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองและไมเห็นดวยกับคําสั่งทางปกครอง และไมมีโอกาสโตแ ยงแสดง
เหตุผลหรือขอกฎหมายในความจําเปนอยางยิ่งของบุคคลนั้นตอเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองเพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น หรือเพื่อใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองและผูมี
อํานาจในการพิจารณาอุทธรณไดมีโอกาสทบทวนคําสั่ งทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาวาคําสั่งทาง
ปกครองไดออกโดยชอบดวยกฎหมาย ถูกตอง เปนธรรม มีเหตุผลอันสมควรและเพีย งพอแลวหรือไม ซึ่งผล
ของการพิ จารณาอุ ทธรณคําสั่ งทางปกครองดัง กลา วอาจเปน แนวทางหนึ่ง อันจะลดปริม าณขอ พิพาททาง
ปกครองที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองไดอีกหนทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูมี อํานาจในการออกคํา สั่งทางปกครองไดพิจ ารณาขอ อาง ขอ กฎหมายของผู
อุทธรณคําสั่งทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง
2. เพื่อใหผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรมในกระบวนการ
บริหารงานของสวนราชการ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรมและความยุติธรรมในการดําเนินการดาน
การบริหารงานของสวนราชการ
2. ผูมีอํานาจพิจารณาไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกครั้ง โดยพิจารณาประกอบกับ
ขอเท็จจริง และ/หรือขอกฎหมายตามที่ผูอุทธรณฯ ไดเสนอมาตามหนังสืออุทธรณคําสั่งทางปกครอง
6. ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข
นิติกรปฏิบัติการ
กลุมกฎหมาย โทร 0-2273-9024 ตอ 2626, 2655
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาการอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

-

-

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร ขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
2
ติดตอประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริงในการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
3
จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายและนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจ
และแกไข เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
4
นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง
5
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําสั่งทางปกคอรงพิจารณาขอเท็จจริงประกอบขอ
กฎหมาย พรอมพิจารณาความเห็นที่ไดเสนอ และใหความเห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการ
เสนอตอที่ประชุม
9. แผนปฏิบัติงาน :
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร สรุปขอเท็จจริง
ขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการพิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
2. ติดตอประสานงานไปยัง
ทางปกครอง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ไดรับความ
สามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริง
ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ทางปกครอง
พิจารณา
3. จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบ อุทธรณคําสั่ง
ขอกฎหมายและนําเสนอตอ
ทางปกครอง
ผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจ
และแกไข เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม
4. นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอม
ความเห็นตอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
5. ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกคอรง
พิจารณาขอเท็จจริงประกอบ
ขอกฎหมาย พรอมพิจารณา
ความเห็นที่ไดเสนอ และให
ความเห็นชอบตามที่ฝาย
เลขานุการเสนอตอที่ประชุม

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

การดํ าเนิ นคดี ใ นศาลยุ ติธรรมตลอดจนการดํ าเนิ นคดี ใ นศาลปกครอง สวนราชการอาจมี
หนาที่ในการดําเนินการฟองรองคูกรณีหรือแกตางคดีกับคูกรณี ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการพิจารณาคดีใ นศาล
ยุติธรรม และ/หรือศาลปกครองสามารถดําเนินกระบวนการไดอยางครบถวนทุกขั้นตอนและเปนไปดวยความ
ละเอียดรอบคอบ สวนราชการจึงมีความจําเปนที่จะตองขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัย การสูงสุดเพื่อ
เขาดํ าเนิ นคดี แ ทน แต อยางไรก็ ตาม สว นราชการนั้นมี หนา ที่ใ นการสรุป ขอเท็จจริ ง ตลอดจนนํ าเสนอข อ
กฎหมายที่เ กี่ย วข องในการดํ าเนิน การของสว นราชการ พิจ ารณาเพื่ อจั ดทํ าสรุป ขอ เท็ จจริง เพื่ อเสนอต อ
พนักงานอัยการในการฟองคดี และ/หรือแกตางในคดีตามขางตน
2. วัตถุประสงค

เพื่อใหกระบวนการในการดําเนินคดีของศาลยุติธรรม และ/หรือศาลปกครอง สามารถปฏิบัติ
ไดครบถวนและเปนไปตามขั้นตอนของการดําเนินคดี
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สว นราชการได รับ ความอนุเ คราะห จากสํา นัก งานอัย การสู ง สุด ในการรั บเขา ดํ าเนิน คดี
แทนสวนราชการ
6. ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย
นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข
นิติกรปฏิบัติการ
กลุมกฎหมาย โทร 0-2273-9024 ตอ 2626, 2655
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ในการประสานงานคดี

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

-

-

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดี
2

ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอขอมูลและขอกฎหมาย (เพิ่มเติม) ของคดีนี้

3

ดําเนินการเพื่อจัดทําสรุปขอเท็จจริงของคดี และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง
จัดทํารางหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อรับดําเนินการ
ทางคดี และจัดสงสรุปขอเท็จจริงอันเกี่ยวของในคดีไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตรวจพิจารณาและแกไข
เสนอหนังสือตอผูบริหารระดับสูงพิจารณาและลงนามเพื่อแจงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด
และจัดสงสรุปขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับคดีนี้ไปพรอมดวย

4
5

9. แผนปฏิบัติงาน :
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับคดี

สํานักงาน
อัยการสูงสุด
รับดําเนินการ
ทางคดี

2. ประสานงานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอขอมูลและขอ
กฎหมาย (เพิ่มเติม) ของคดีนี้
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3. ดําเนินการเพื่อจัดทําสรุป
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นําเสนอตอผูบังคับบัญชา
พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง
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กิจกรรม
4. จัดทํารางหนังสือเพื่อขอความ
อนุเคราะหไปยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดเพื่อรับดําเนินการ
ทางคดี และจัดสงสรุป
ขอเท็จจริงอันเกี่ยวของในคดี
ไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด
เสนอตอผูบังคับบัญชาตรวจ
พิจารณาและแกไข
5. เสนอหนังสือตอผูบริหาร
ระดับสูงพิจารณาและลงนาม
เพื่อแจงไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุด และจัดสงสรุป
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับคดีนี้
ไปพรอมดวย

เปาหมาย
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลังเริ่มจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ 2550 –
2551 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจตอสาธารณชนใน
บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสงเสริม ใหเกิดความโปรงใส และ
ธรรมาภิบาลในองคกร
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
2. เพื่อสงเสริม ธรรมาภิบาลในองคกร

3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
600,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
2. เสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2673
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จในการจัดทํารายงาน
ประจําป ของกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2554 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ไม 5 5 5 5 5 สําเร็จ

3

-

4

5

- สําเร็จ

เกณฑการใหคะแนน :
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน

1
2

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลังฯ
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการจัดทําเนื้อหาและองคประกอบ กรอบ
ระยะเวลา และแผนการดําเนินงานจัดทํารายงานประจําปฯ
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามและกํากับดูแลการจัดทํารายงานประจําปฯ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ดําเนินการปรับปรุงแกไขเนื้อหารายงานประจําปครั้งสุดทาย (Final) ตามขอเสนอแนะ
ของคณะทํางาน
จัดทํารายงานประจําปสําเร็จ

3
4
5
9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

เปาหมาย

1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํา
รายงานประจําปของ
กระทรวงการคลังฯ
2. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
กําหนดกรอบการจัดทําเนื้อหา
และองคประกอบ กรอบ
ระยะเวลา และแผนการ
ดําเนินงานจัดทํารายงาน
ประจําปฯ

รายงาน
ประจําปของ
กระทรวง
การคลัง
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กิจกรรม
3. ทุกกรมจัดสงเนื้อหา ไฟล
รูปภาพพรอมไฟลคําบรรยาย
แตละภาพ และบทความที่
เกี่ยวของใหฝายเลขานุการ
คณะทํางาน
4. ฝายเลขานุการจัดทําเนื้อหา
รายงานประจําป (First Draft)
เสนอตอคณะทํางาน
5. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
ติดตามและกํากับดูแลการ
จัดทํารายงานประจําปฯ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
6. ฝายเลขานุการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเนื้อหารายงาน
ประจําปครั้งสุดทาย (Final)
ตามขอเสนอแนะของ
คณะทํางาน
7. จัดทํารายงานประจําปสําเร็จ

เปาหมาย
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การเผยแพรป ระชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน
ประเภทสื่อประชาสัมพันธในบริเวณโรงภาพยนตร
1. สาระสําคัญ

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแ ลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไป
ในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม เกิ ด ความมี เ สถี ย รภาพ และเป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก
ซึ่งความสําเร็จตางๆ นั้นตองอาศัยความรวมมือและความเขาใจจากผูมีสวนเกี่ย วของทุกฝายโดยเฉพาะภาค
ประชาชน ปจจุบันการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใชสื่อหลักๆ
2 รูปแบบ คือ
1. การแถลงขาว
2. สื่อ Internet
แมที่ผานมาสื่อดังกลาวจะสามารถเขาถึงกลุม เปาหมายไดดีใ นระดับหนึ่ง แตก็ยังมีปญหา
สําคัญในแงของการเขาถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะที่อยูใ นพื้นที่หางไกลอาจไมสามารถเขาถึงสื่อ Internet
ได เนื่องจากความไมพ รอมของตัวประชาชนเอง ปญหาความเขาใจในขอมูลที่มีความซับซอน จนบางครั้ง
สื่อมวลชนที่เปนตัวกลางนําขอมูลขาวสารเองก็อาจเสนอขาวที่ผิดๆ ได รวมถึงปญหาความสะดวกในการนํา
ขอมูลมาใชซ้ํา เนื่องจากสื่อทั้ง 2 ประเภท เปนสื่อที่พบเห็นแลวผานเลยไมสะดวกในการนํากลับมาพิจารณา
ซ้ํา (อาทิ การออกขาวของโทรทัศนแบบไมเสียเงิน แมจะเขาถึงประชาชนได แตประชาชนก็จะไมสะดวกในการ
นําขาวนั้นมาใชประโยชนซ้ํา)
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ขางตน กลุมสารนิเทศการคลังไดดําเนินการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารเบื้ องต นของกระทรวงฯ สูสาธารณชน มี เปา หมายสํ าคัญ ในการอุดช องวาง/ปญ หาที่พบจากการ
ดําเนินงาน รวมถึงการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน โดยพยายามเพิ่ม ชองทาง
ในการสื่อสารกับประชาชนใหครอบคลุม และสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหม ากที่สุด ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของภาครัฐไดม ากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ขณะที่
กระทรวงฯ เองก็จะสามารถควบคุม เนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารไดตามความตองการ
ทําใหประชาชนสามารถทบทวน/ใชซ้ําและทําความเขาใจในเนื้อหาขอมูลได
สําหรับในปงบประมาณ 2555 เพื่อเปนการตอยอดแนวทางการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงใหมีความตอเนื่อง เปนผลดีตอการสรางความเชื่อมั่น และภาพลักษณข องกระทรวงฯ
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวม กลุมสารนิเทศการคลังจึงไดจัดทํา “โครงการเผยแพร-ประชาสัม พันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน ประเภทสื่อประชาสัมพันธในบริเวณโรงภาพยนตร” เพื่อเปนชองทางสื่อ
ในการเผยแพร-รณรงคใ หประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองในสถานการณเศรษฐกิจป จจุบัน และเกิดความ
เชื่อมั่น/ภาพลักษณที่ดีตอองคกรกระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังตอสาธารณชน และหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ เพิ่ม ช อ งทางในการสื่อ สารระหว างกระทรวงฯ กั บ ประชาชนให ครอบคลุ ม และ
สอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากที่สุด ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ขอมูลขาวสารของภาครัฐไดหลายชองทาง
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3. เพื่อใหกระทรวงฯ สามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของสื่อที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ
4. เพื่อเปนการอุดชองวาง /ปญหาที่พบในการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงฯ และ
ภาคประชาชน ซึ่งจะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน
3.ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
2,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร ภารกิจ นโยบายของกระทรวงการคลัง
มากขึ้น และสงผลถึงความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศ
2. ขอมูลขาวสาร กิจกรรม นโยบาย และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังไดรับ
การเผยแพร-ประชาสัม พันธสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง และประชาชนมีชองทาง/โอกาสในการเขาถึงและ
สามารถใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังไดในความถี่ที่มากขึ้น
3. กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารของ
สื่อที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ ซึ่งประโยชนตอการดําเนินงานของทั้งภาครัฐ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
อาจมีการตั้งคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรม
ดังกลาว
วิธีแกปญหา ดําเนินงานโครงการโดยผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่รัดกุม ตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
7. ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก :

นายปยะภัทร ไชยสาม
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สู
สาธารณชน ประเภทสื่อ
ประชาสัมพันธในบริเวณโรง
ภาพยนตร

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
รวบรวมขอมูล และรางแผนงานโครงการฯ และนําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอน
2
ดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
3
มีการเผยแพร / ออกอากาศสื่อ
4
จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอผูบ ริหาร
ระดับสูงพิจารณา
5
รอยละของการรับรูขอมูลขาวสารกระทรวงการคลังของประชาชนจากสื่อประชาสัมพันธ
ของกระทรวง ไมนอยกวารอยละ 60
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. รวบรวมขอมูล และราง
แผนงานโครงการฯ
2. นําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
4. เผยแพร / ออกอากาศสื่อ
5. จัดทําแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวม และสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ผูบริหารระดับสูงพิจารณา

รางแผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

รายงานผล
การสํารวจ
ความคิดเห็นฯ
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การเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow
และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารกระทรวงการคลัง จึงเปนการลงพื้นที่ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ชี้แ จง-ทําความเขาใจในกรณีที่มีนโยบาย / โครงการ / กิจกรรมของภาครัฐ
ใหมๆ หรือในเรื่องที่ประชาชนยังมีความไมเขาใจ รวมถึงยังตองทําหนาที่ตัวแทนประเทศไทย ในการเขารวม
กิจกรรมการประชุ ม การขยายฐานการลงทุน (RoadShow) ในประเทศต างๆ ทั่ว โลก ซึ่งกิจกรรมเหลา นี้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขยายความผลการเดินทางไปประชุมทั้งใน และ นอกประเทศสูสาธารณชน เพื่อ
สร างใหเ กิ ดความรู ความเขา ใจ และความเชื่ อ มั่น ในระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ รวมถึ งการ
สรางสรรคชองทางการสื่อสาร การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ สื่อมวลชนสัม พันธ และการดําเนินงานกิจกรรม
ประชาสั ม พันธรูป แบบตางๆ ที่เกี่ย วของ ผานกิจกรรมตามโครงการพั ฒนาระบบการดํา เนินงาน มวลชน
สัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัม พันธรูปแบบตางๆ ที่เกี่ย วของ ทั้งนี้ เมื่อ
ประชาชนมีความรูและความเขาใจ เห็นภาพที่ชัดเจนและถูกตองเกี่ย วกับนโยบายและภารกิจดานเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการคลังแลว ก็ยอมสงผลใหเกิดความรวมมือที่ดีในการดําเนินงานสรางเศรษฐกิจ ไทยใหแ ข็งแกรง
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการบริหารเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทายที่สุด
2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ สร า งความรู แ ละความเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง เกี่ ย วกั บ นโยบายหรื อ ภารกิ จ ของ
กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะในสวนที่เปนเรื่องซึ่งยากตอการทําความเขาใจกับสื่อมวลชนใหไดรับทราบ หรือ
เขาใจมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหสามารถถายทอดขอมูลขาวสารไปสูประชาชนไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลดีตอการสรางเศรษฐกิจของชาติ
3. เพื่อใหสื่อมวลชนไดเห็นลงดูงาน/ พบเห็นขอเท็จจริงในพื้นที่/ตางประเทศ เพื่อใหเห็นภาพ
ที่ชั ด เจน สามารถสื่ อ สาร-เผยแพร ข อ มู ล ได ถูก ต อ ง เป น ผลดี ต อ การดํ า เนิน นโยบายด า นเศรษฐกิ จ ของ
กระทรวงการคลัง
3.ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
-
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการกระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังใหเขาถึงสาธารณชน /
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ทั้งในและนอกประเทศ
2. ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารฯ ทั้งในและนอกประเทศ มีความเขาใจถึงสถานการณเศรษฐกิจ
ไทยที่แทจริง และ มีโอกาสเขาถึงขอมูลภาครัฐไดมากขึ้น
3. ผู บ ริ ห ารของกระทรวงการคลั ง มี โ อกาสได เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ที่ แ ท จ ริ ง ในพื้ น ที่ เพื่ อ ใช
ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ประเด็นหลัก ไมมี เนื่องจาก กสค. ดําเนินการเฉพาะการนําผล Roadshow / การประชุม
ตางประเทศมาเผยแพรตอ
ประเด็นรอง การที่ไมมีการจัดเจาหนาที่ สื่อมวลชน ออกไปทําขาว Roadshow / การประชุม
ตางประเทศ ทําใหการเผยแพรเปนไปอยางมีขอจํากัด สื่อมวลชนอาจไมมีการนําเสนอขาวตอเนื่องใหหากเขามองวา
ขาวดังกลาวไมนาสนใจ หรือ ไมมีความคืบหนา (เนื่องจากเขาไมไดลงไปสัมผัสกับขาวดวยตัวเอง)
7. ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบหลัก :

นายปยะภัทร ไชยสาม
นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
น.ส.สุรียพร ชัยยะรุงสกุล
เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชํานาญงาน
นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธ
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
และประชาสัมพันธกิจกรรม
Roadshow และการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
รวบรวมขอมูล และจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2554 (ซึ่งรวมถึงกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ)
2
เสนอแผนปฏิบัติการฯ ใหผูบริหารระดับสูงอนุมัติ
3
สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติครึ่งปแรก (ไตรมาสที่ 1-2)
4
สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติครึ่งปหลัง (ไตรมาสที่ 3-4)
5
นําเสนอรายงานสรุปการเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติใหผูบริหารระดับสูงรับทราบ และเพื่อเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ
รับทราบ
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1.รวบรวมขอมูล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2555

ขอมูลในการ
จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ
กระทรวง
การคลัง

2.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให
ผูบริหารระดับสูงอนุมัติ

แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธฯ
ไดรับการ
อนุมัติ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

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

3.สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร- รายงานการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
Roadshow และการเจรจา
ในไตรมาส 1-2
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ครึ่งปแรก (ไตรมาสที่ 1-2)
4.สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร- รายงานการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
Roadshow และการเจรจา
ในไตรมาส 3-4
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ครึ่งปหลัง (ไตรมาสที่ 3-4)
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กิจกรรม

เปาหมาย

5.นําเสนอรายงานสรุปการเผยแพรสรุปการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
เผยแพร
Roadshow และการเจรจาธุรกิจ ประชาสัมพันธ
และประชุมนานาชาติใหผูบริหาร
กิจกรรม
ระดับสูงรับทราบ และเพื่อ
Roadshow
เผยแพรใหผูที่เกีย่ วของรับทราบ และการเจรจา
ธุรกิจและ
ประชุม
นานาชาติให
ผูบริหาร
ระดับสูง
รับทราบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบใหกับหนวยงาน
และประชาชนในพื้นที่กลุมเปาหมาย
1. สาระสําคัญ

1. ดวยไดมีผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบการระดมเงินหรือการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน ในลั กษณะที่ใ หห รือ สัญ ญาว าจะใหผ ลประโยชนต อบแทนสู ง โดยมิไ ดนํ าเงิน ที่ก ลา วไป
ประกอบธุรกิจใดๆ ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนสูงตามที่อางได แตเปนการระดมเงินจากสมาชิกหรือเหยื่อรายใหม
มาจายใหแกสมาชิกรายเกา หมุนเวียนตอกันไปเรื่อยๆ ในทายที่สุดก็จะมีผูถูกหลอกลวงฉอโกงรายสุดทายที่มิได
รับผลประโยชนตอบแทนใดๆ ทําใหตองสูญเสียทรัพยสินและไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก ที่เรีย กวา
“ แชรลูกโซ ” การประกอบธุรกิจในรูปแบบที่กลาวเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานกูยืม เงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชนตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่ แกไขเพิ่มเติม
ซึ่งเปนกฎหมายที่อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
2. ปจจุบันผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบแชรลูกโซ ไดปรับเปลี่ย นรูปแบบการ
หลอกลวงและฉอ โกงหลากหลายและแตกตางจากเดิ มตามภาวะเศรษฐกิ จและความกาวหนาของโลกในยุ ค
โลกาภิวัตน โดยใชวิธีการแอบอางธุรกิจใหมๆ มาบังหน า รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เขามาเป น
สวนประกอบในรูปแบบวิธีการหลอกลวงฉอโกงที่กลาว อาทิ การหลอกลวงใหส มัค รเปน สมาชิก หรือนําเงิน
มารวมลงทุน ในลัก ษณะแชรลูกโซ การขายตรงแอบแฝงแชรลู กโซ เปนต น และไดข ยายวงกวา งออกไป
ดําเนินการหลอกลวงและฉอโกงประชาชนตามตางจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศอยางรวดเร็ว กอใหเกิดความ
เสียหายตอความเปนอยู ภาวะทางสังคม สุขภาพจิตของผูเสียหายทั้งหลาย ตอเนื่องถึงภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยรวมอีกดวย เนื่องจากสงผลใหมีการดึงเงินออกจากระบบเปนจํานวนมาก และมิไดนําเงิน
มาใชในการลงทุนที่กอใหเกิดประโยชนแ กระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเงินออมในระบบลดลง รวมทั้ง
สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ ไดแ ก การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตางๆ เชน
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย เปนตน เพราะมีผลทําใหเงินบาทของ
สถาบันการเงินเหลานี้ไหลไปสูนอกระบบ ทําใหสินเชื่อของสถาบันการเงินลดลง สงผลใหการดําเนินธุรกิจ
การเงินในระบบไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางแทจริง และเปนปญหาที่กระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะตองดําเนินการแกไขอยางรีบดวน ทั้งนี้ ประชาชนในตางจังหวัดที่ถูก
หลอกลวงไดรับความเดือดรอนเสียหายจากผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบที่กลาวไดมารองเรียนและแจงเบาะแส
รวมทั้งแจงขอมู ลเพื่อกระทรวงการคลั งพิจารณาดําเนิ นการตามกฎหมายเปนจํานวนมาก จึ งมีความจําเปนที่จะตอง
ดําเนิ นการในการปองกันและหยุ ดยั้งการประกอบธุรกิ จการเงิน นอกระบบที่ กลาว มิใหกอความเสีย หายและ
เดือดรอนแกประชาชน และภาวะเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยรวมอีกตอไป
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของหนวยงานและประชาชนทั่วไปในเชิงรุกใหมีความรูเทา
ทันธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขายผิดกฎหมายภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
2. เพื่ อหยุดยั้ งการระดมทุ นในธุ รกิ จการเงินนอกระบบที่เข าขายผิ ดกฎหมายภายใต ความ
รับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
3. เพื่อให ผูเขารั บการฝ กอบรมสามารถนําความรูและสื่อประชาสัม พันธที่ไดรับไปเผยแพร
ใหแกประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน
กําหนดจัดการฝกอบรมตอเนื่องจากปงบประมาณ 2554 จํานวน 2 รุนๆ ละ 1 จังหวัดๆ ละ
2 - 3 วัน
4. งบประมาณ

300,000 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหแ กประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
3. จํานวนประชาชนที่ถูกหลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบลดลง
4. จํานวนประชาชนที่ ไดรั บความเสีย หายหรื อถู กหลอกลวง ฉอ โกง ร องเรีย น และแจ ง
เบาะแสผานศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการเพิ่มขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ทําใหธุรกิจการเงินนอกระบบที่ถูกตองตามกฎหมายขาดโอกาสในการดําเนินธุรกิจดังกลาว
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นายศุภมงคล โชติกเสถียร
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นายพิทยา อนันตวณิชย
นิติกรชํานาญการ
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2635
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ที่ผานมา
2552 2553 2554
รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถ รอยละ รอยละ รอยละ
นําความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ 93.25 95.07 95.20

การเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไป
ถายทอดใหกับประชาชน

คาเปาหมาย
2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 1 2 3 4 5
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ 89.0
รอยละ 90.5
รอยละ 92.0
รอยละ 93.5
รอยละ 95.0

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนการดําเนิน
ประชาชน
โครงการฯ ประกอบดวย
ในพื้นที่
- ติดตอประสานงานกับ
กลุมเปาหมาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
มีความรู
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อ
ความเขาใจ
ขอรายละเอียดนํามาเปนขอมูลใช เกี่ยวกับธุรกิจ
ในการจัดฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ
การเงิน
- การจัดทําสื่อในการเผยแพร นอกระบบ
และประชาสัมพันธตางๆ เพื่อให
วิทยากรนําไปแจกจายแกลูกคา
ธ.ก.ส. และประชาชนทั่วไป อาทิ
เสื้อยืด พัดโฆษณา แผนพับ
กระเปาใสเอกสาร และคูมือ
วิทยากร เปนตน
- จัดทําแบบรายงานผลการ
เผยแพรความรูเ กี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
- จัดลําดับความสําคัญของ
จังหวัดที่จะดําเนินโครงการฯ
2. ขออนุมัติแผนฯ ประจําปจาก
กระทรวงการคลัง
3. ขออนุมัติจัดทําสื่อในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
4. ขออนุมัติคาใชจายในการ
ปฏิบัติราชการตามโครงการฯ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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การซักซอมความรูความเขาใจในบทบาทพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. สาระสําคัญ

เนื่องจากธุรกิจการเงินนอกระบบในลักษณะการระดมทุนและฉอโกงประชาชนภายใตกฎหมาย
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ไดแก พระราชกําหนดการกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 อาทิ ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชรลูกโซ เปนตน ได
พัฒนารูปแบบหลากหลายและขยายตัวออกไปมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งมีประชาชนที่ไดรับ
ความเสียหายและผลกระทบจากธุรกิจการเงินนอกระบบดังกลาว รองทุกข แจงเบาะแส มายังกลุมปองปรามการเงิน
นอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เปนจํานวนมาก และโดยที่กลุม ปองปรามฯ ใน
ปจจุบันมี ภ ารกิจในการป องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบดังกลา วทั่วประเทศ มีข อจํากัด ในเรื่องบุคลากร
งบประมาณที่มีไมเพีย งพอ แมวากระทรวงการคลังไดแ ตงตั้งคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบในสวนภูมิภ าคระดับจังหวัดในทุกจังหวัด แตก็ยังไมเพีย งพอในการปกปองคุม ครองผลประโยชนของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง เพื่อรวมกันปกปองผลประโยชนจากประชาชนและเศรษฐกิจ กลุม ปองปรามฯ เห็นควร
ใหมีการประชุมสัมมนาและซักซอมความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของคณะอนุกรรมการปองปรามฯ เพื่อให
สามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมการดําเนินการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
มิใหแพรขยายได ทั้งยังเปนการหยุดยั้งมิใหธุรกิจดังกลาวสรางความเสียหายมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ มีความรูความเขาใจและไดทบทวนบทบาทเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่เขาขายผิดกฎหมายในสวนที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ และสรางความตระหนัก ตื่นตัวในการปองปราม
ธุรกิจดังกลาวมากขึ้น รวมทั้งสามารถชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและดําเนินคดีตอผูกระทํา
ความผิดไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. เพื่อเปนการปองกัน และหยุดยั้งการขยายตัวของธุรกิจการเงินนอกระบบตั้งแตตนมือมิใ ห
ลุกลามสรางความเสียหายตอประชาชน และเศรษฐกิจ และลดภาระในการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
3. เพื่อใหกลุมปองปรามการเงินนอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
เปนศูนยกลางในการสนับสนุนความรูวิทยาการในการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งในดานขอมูล
ขอหารือ และสื่อตางๆ รวมทั้งยังเป นศูนยกลางในการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลธุรกิจการเงินนอก
ระบบ เพื่อนํา มาประกอบการพิจารณากํ าหนดนโยบาย หลักเกณฑ และปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบีย บ
ที่เกี่ยวของใหสามารถแกไขปญหาไดทันการณ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินฯ ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ภาค
ภาคละ 5 - 6 วัน
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4. งบประมาณ

1,012,500 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะอนุกรรมการฯ เขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในปองปรามการ
ดําเนินคดีไดอยางถูกตองทันเหตุการณ รวดเร็ว และถายทอดใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. คณะอนุกรรมการฯ มีความรูความเขาใจเกี่ย วกับลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และแนวทางการดําเนินคดีไดถูกตองมากขึ้น
3. คณะอนุก รรมการฯ ในทุก จังหวัดสามารถใหค วามชวยเหลื อ เยีย วยาประชาชนที่ถู ก
หลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
4. คณะอนุกรรมการฯ สามารถนําสื่อไปเผยแพรใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น
5. จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสีย หายหรือถูกหลอกลวง ฉอโกง สามารถรองเรีย นและ
แจงเบาะแสผานศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการเพิ่มขึ้น
6. จํานวนคดีความทางการเงินนอกระบบที่มีมูลคาความเสียหายสูงและผูเสียหายจํานวนมาก
ลดลง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายศุภมงคล โชติกเสถียร
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นายพิทยา อนันตวณิชย
นิติกรชํานาญการ
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2635
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556 1
2
3
4
5
รอยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด - รอยละ รอยละ - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
97.18 99.10
ประชุม สัมมนาจากการรวบรวมแบบ
5 1 2 3 4 5

ประเมินผลการประชุมสัมมนา
ซักซอมความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527
และที่แกไขเพิ่มเติม
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
นอยกวารอยละ 60
รอยละ 65-69.99
รอยละ 70-74.99
รอยละ 75-79.99
รอยละ 80 ขึ้นไป

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนการดําเนิน
พนักงาน
โครงการฯ ประกอบดวย
เจาหนาที่ตาม
- จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ พระราช
ภาคที่จะดําเนินโครงการฯ
กําหนดการ
- จัดทําแบบประเมินผลการ กูยืมเงินที่เปน
การฉอโกง
ประชุมสัมมนาซักซอมฯ
ประชาชน
2. ขออนุมัติคาใชจายในการ
พ.ศ. 2527
ปฏิบัติราชการตามโครงการฯ
และที่แกไข
3. รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
เพิ่มเติมมี
ตามโครงการ
ความรู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของตนเอง
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การสรางเครือขายประชาสัมพันธเชิงรุก
เกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
1. สาระสําคัญ

ตามแผนปฏิบัติการการเงินภาคประชาชน (Action Plan) กําหนดใหกลุมปองปรามการเงินนอก
ระบบ ดําเนินการสรางเครือขายประชาสัม พันธเชิงรุกเกี่ย วกับการเงินภาคประชาชนเพื่อสามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลดานการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน และปญหาการเงินนอกระบบไดอยางยั่งยืนตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับภารกิจใหมที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยการสราง
เครือขายประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนการดําเนินการเพื่อ
สร างความรู ความเขาใจเกี่ย วกับแนวทางเชื่ อมโยงขอ มูล ขา วสาร นโยบายมาตรการ และภารกิจ ของ
กระทรวงการคลังในการบริหารจัดการการเงินภาคประชาชนไปสูประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุม
โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมการสัมมนา ไดแก บุคลากรจากเครือ ขา ยสื่อ มวลชนของสํา นัก งานประชาสัม พัน ธ
จังหวัดซึ่งมาจากสื่อสิ่งพิม พ สื่อวิทยุกระจายเสีย งสื่อวิทยุโทรทัศน หรืออาสาสมัครประชาสัม พันธใ นพื้นที่
และผูแ ทนจากสํานักงานประชาสัม พันธ จังหวัด สังกัดกรมประชาสัม พันธเพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
จั ด การการดํ า เนิ น งานตามโครงการสร า งเครื อ ข า ยฯ โดยอาศั ย ความร ว มมื อ ระหว า งสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังกับกรมประชาสัมพันธ เพื่อใหการดําเนินการสรางเครือขายฯ ไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการประชาสัมพันธเชิงรุกเรื่องการเงินนอกระบบมีความครอบคลุมและขยายวงกวาง
ออกไปไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางภาครัฐและเครือขายสื่อมวลชน
3. เพื่อแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหวางกลุม ปองปรามการเงินนอกระบบและสื่อมวลชน
เพื่อใหไดการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของภาครัฐสูประชาชนอยางเปนรูปธรรม
4. เพื่อเปนแหลงขอมูลในการนําไปใชประโยชนในการปองปรามการเงินนอกระบบ
5. เพื่อเปนพันธมิตรในการติดตอประสานกัน
3. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดจัดการสัม มนาที่มุงเนน การสรา งความเขา ใจกับ สื่อ มวลชนในเรื่อ งบทบาทและ
อํา นาจหน า ที่ ข องศู น ย รั บ แจ ง การเงิ น นอกระบบต อ เนื่ อ งจากป ง บประมาณ 2554 จํ านวน 1 รุ น ๆ ละ
1 จังหวัดๆ ละ 2 - 3 วัน
4. งบประมาณ

250,000 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเผยแพรขาวสารหรือเตือนภัย เกี่ย วกับการเงินนอกระบบไดรวดเร็วขึ้นโดยผาน
เครือขายสื่อมวลชน
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2. ขาวสารตางๆ ที่กลุมปองปรามฯ ตองการเผยแพรหรือถายทอดออกมาผานเครือขายสื่อมวลชนมี
ความนาสนใจ นาติดตาม และนาเชื่อถือ
3. จํานวนประชาชนที่ถูกหลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบลดลง
4. จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสีย หายหรือถูกหลอกลวง ฉอโกง สามารถรองเรีย นและ
แจงเบาะแสผานศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการเพิ่มขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นายศุภมงคล โชติกเสถียร
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นายพิทยา อนันตวณิชย
นิติกรชํานาญการ
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2635
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

จํานวนบุคลากรเครือขายสื่อมวลชน
ที่เขาอบรมโครงการสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธเชิงรุก

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556 1
2
3
4
5
82 50 50 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

1

2

3

4

5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
นอยกวา 50 คน
50-59 คน
60-69 คน
70-79 คน
80 คน ขึ้นไป
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนการดําเนิน
โครงการฯ ประกอบดวย
- จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
จังหวัดที่จะดําเนินโครงการฯ
- ติดตอประสานงานกับกรม
ประชาสัมพันธ และระชาสัมพันธ
จังหวัด เพื่อขอแจงรายละเอียด
นํามาเปนขอมูลใชในการจัด
ฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ
2. ขออนุมัติคาใชจายในการ
ปฏิบัติราชการตามโครงการฯ
3. รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามโครงการฯ

บุคลากร
เครือขาย
สื่อสารมวลชน
ดําเนินการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ใหประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การเงินนอก
ระบบมากขึ้น
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การตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. สาระสําคัญ

เพื่อใหการดําเนินการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ ที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่
แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงไดดําเนินโครงการตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิดตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่
กลาว ในฐานะพนักงานเจาหนาที่โดยการใหปากคําในฐานะพยานพรอมเอกสารที่เกี่ย วของตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือศาล จะตองดําเนินการตอบสนองการใหปากคําโดยมีหนังสือตอบรับและ
ติดตอประสานงานกับพนักงานสอบสวน เพื่อสนับสนุนดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอผูมีพฤติการณ
เขาขายกระทําผิด รวมทั้งตอบหนังสือหารือเกี่ย วกับกฎหมายหรือพฤติการณที่เปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายฉบับดังกลาว นอกจากนี้ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ จึงเปดชองทาง
ใหบริการประชาชนในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส จากประชาชนผูถูกหลอกลวง ฉอโกง หรือไดรับความ
เสี ย หาย เดื อดรอ นจากธุ รกิ จการเงิน นอกระบบที่ผิ ดกฎหมาย ไดแ ก (1) ศู นย รับ แจง การเงิ นนอกระบบ
หมายเลขสายดวน 1359 (2) ตู ปณ.1359 ปณจ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (3) เว็บไซตกลุม ปองปรามการเงิน
นอกระบบ http://www.mof.go.th/fincrime2004 (4) ทาง e-mail address : 1359@mof.go.th (5)
รายงานคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด และ (6) ชองทางอื่นๆ
เช น การรั บเรื่องรองเรีย นจากประชาชนที่ม าร องเรีย นดวยตนเองที่ กลุ มป องปรามฯ โดยการรับ แจง ทุ ก ๆ
ชองทางดังกลาวผูแจง/รองเรียนจะตองไดรับการตอบสนองภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อหยุดยั้งการกระทําความผิดกฎหมายภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
2. เพื่อสนับสนุนดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอผูมีพฤติการณเขาขายกระทําผิด
3. เพื่อใหทราบถึ งสาเหตุ แรงจูงใจ ตลอดจนรูปแบบและขั้ นตอนในการกระทําความผิ ด
ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ และทําการรวบรวมประมวลผลนําสูกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตอไป
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
100,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เจาหนาที่ฯ มีความรูความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการกระทําความผิดของกลุม ผูกระทํา
ความผิดไดมากยิ่งขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว
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2. เจาหนาที่ฯ สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชใ นการปฏิบัติงานในการปองปรามไมใ ห
ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากกลุม/ผูกระทําความผิด
3. เพื่อใหไดรูถึงรูปแบบและกระบวนการในการกระทําความผิดเกี่ย วกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นายสมเพียร ยันทะรักษ
นิติการชํานาญการ
นางสาวศิโรชินี อนันอริยธรรม นิติกรปฏิบัติการ
นายชโยโดม เชื่อถือ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2627
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน
ขอหารือเกี่ยวกับธุรกิจการการเงิน
นอกระบบที่อยูในความรับผิดชอบ
ที่ไดรับการตอบสนองและตรวจสอบ
ติดตาม ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556 1
2
3
4
5
82 50 50 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

1

2

3

4

5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90
รอยละ 95
รอยละ 100
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. จัดระบบเฝาระวัง เชน แจง
เตือน แถลงขาว เปนตน
2. จัดทําแบบฟอรมการรับเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแส
3. มอบหมายเจาหนาที่รับ
ดําเนินการตามโครงการฯ
4. วิเคราะหขอมูลที่ไดรับ
5. ตอบขอรองเรียน/ขอหารือ

เปาหมาย
การกระทํา
ความผิดตาม
พระราช
กําหนดการ
กูยืมเงินที่เปน
การฉอโกง
ประชาชน
พ.ศ. 2527
และที่แกไข
เพิ่มเติมมี
จํานวนลดลง
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การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
1. สาระสําคัญ

ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ย นวิสัย ทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่กระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนที่ไดตั้งไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความ
เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพของบุคลากร ความทันสมัยของระบบการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร และกระบวนที่สําคัญที่จะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได
ตอ งใชก ระบวนการการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง ถือ เป นหั ว ใจของการพั ฒ นางาน ที่ จ ะกอ ให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังจึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต
กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
จึงจําเปนจะตองมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร วิสัย ทัศน และภารกิจของ
หนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางานอยางเป น
ระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหขา ราชการกระทรวงการคลังมี สมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบั ติราชการ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา การบริหารยุคใหม
3. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติใ นระดับสูงเทีย บเทาเกณฑ
สากล ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
92,200,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่
ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายปญญา ฉายะจินดาวงศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงนุช นุตรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สวนพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601, 2610
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
2
นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง(ถามี)
3
แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
( Action Plan)
4
ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ
5
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
ตอคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง (ถามี)

แผนงาน

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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กิจกรรม

เปาหมาย

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมทั้งจัดทําแผน
ปฏิบัติการ ( Action Plan)

รายงาน

4.ดําเนินการตามแผนที่ไดรับ
การอนุมัติ

การจัดกิจกรรม
หลักสูตร

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

รายงาน

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดมีวิสัยทัศน
คือ “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการประสานการกําหนดนโยบาย สงเสริม การพัฒนา
ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อ สนั บสนุน การปฏิบั ติง านของกระทรวงการคลั ง ตลอดจนพัฒ นาระบบบริ หารจั ดการให มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
ดังนั้นในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัย การพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึง
จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคต
โดยจะตองคํานึงถึงทิศทางตามที่องคกรตองการ

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหขา ราชการสํ านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุง มั่นในการ
ปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติใ นระดับสูงเทีย บเทาเกณฑ
สากล ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
3,500,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัย ทัศน
และยุทธศาสตรที่ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายปญญา ฉายะจินดาวงศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวนงนุช นุตรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สวนพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601, 2610
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2
นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง(ถามี)
3
แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
4
ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ
5
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
แผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
แผนงาน
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง (ถามี)
3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
รายงาน
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการ (Action Plan)
4.ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการ การจัดกิจกรรม/
อนุมัติ
หลักสูตร
5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
รายงาน
แผนพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
ประจําป 2555
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม พูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปใช
ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง

2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ พั ฒนาบุ คลากรของกระทรวงการคลั งให มี ความรูค วามสามารถด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และพรอมที่จะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต
3. เพื่อ เพิ่ม พูนความรูใ ห กับบุ คลากรทางด านคอมพิวเตอร ให สามารถนําวิ ทยาการและ
เทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับ ทุกสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
3,651,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และพรอมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต
3. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ
นางวันดี แสงชลินทร

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสวนนโยบายและสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2273-9021 ตอ 3206, 3305

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

รอยละของบุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

-

-

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

70
75
80
85
90

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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เงินงบประมาณ
1.วางแผนโครงการ

บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง
2.ขออนุมัติโครงการ
ไดรับการพัฒนา
3.คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
ความรู
ความสามารถ
4.ดําเนินการโครงการฝกอบรม
ดาน IT
5.รายงานและประเมินผล
โครงการ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555
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เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
1.วางแผนโครงการ
2.ขออนุมัติโครงการ
3.คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4.ดําเนินการโครงการฝกอบรม
5.รายงานและประเมินผล
โครงการ
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การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

ตามที่กระทรวงการคลัง มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี
กระทรวงการคลัง (คํ าสั่งกระทรวงการคลั งที่ 118/2554) ลงนามโดยปลัดกระทรวงการคลังเมื่อ วันที่ 27
มกราคม 2554 โดยมีเปาหมายเพื่อ
1) บูรณาการการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อปรับประสิท ธิภาพการใหบริการประชาชน
ใหสะดวก รวดเร็ว
2) บูรณาการขอมูล สารสนเทศ ดานภาษีข อง 3 กรมภาษี เพื่อเพิ่ม ความรวดเร็วในการ
ใหบริการขอมูล สําหรับนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง ผูใชงานทั่วไป และประชาชน หนวยงานภายนอกที่ตอง
ใชขอมูล
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีของผูปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ มีเปาหมายในการพัฒนาใหเกิดระบบงานตอไปนี้
1. ระบบเว็บไซตการใหบริการ 3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง (MOF Web Tax Portal)
2. ระบบบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal)
3. ระบบสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)
4. ระบบสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine)
5. การกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียว (Tax Single ID)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ
กระทรวงการคลั ง จึ ง ได มี คํา สั่ ง กระทรวงการคลั ง ที่ 157/2554 ลงวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2554 แต ง ตั้ ง
คณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal) เพื่อดําเนินการจัดทําระบบบูรณาการ
ขอมูลภาษี (Tax Information Portal)
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลจาก 3 กรมภาษี มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. พัฒนาระบบการบริการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี เพื่อใหบริการตามกลุมเปาหมาย
3. เพื่อพัฒนาระบบขอมูล สนับสนุนการวิเคราะห สําหรับนักวิชาการภาษี นักวิเคราะห
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
กุมภาพันธ 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
90,000,000 บาท
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสถิติดานภาษี
2. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกประชาชนและธุรกิจภายนอก
3. ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภาษี (Data Exchange) แกหนวยงานราชการในสังกัด
4. ใหบริการขอมูลสนับสนุนแกผูบริหาร (Executive Tax Information) และใหขอมูลการ
วิเคราะหพยากรณแกเศรษฐกร นักวิชาการภาษี และนักวิเคราะหนโยบายและแผน
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางเสาวภา บุญธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
นางลัดดา สุโขบล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2273-9021 ตอ3501, 3503
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการบูรณาการขอมูลภาษี
(Tax Information Portal)

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

-

-

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1 2 3 4 5
5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดทํา TOR และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการเชื่อมโยงขอมูล
ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลและระบบงาน
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
ระบบ
บูรณาการ
บูรณาการขอมูลภาษี
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนด ขอมูลภาษี
สามารถ
ขอบเขตงานและพัฒนาระบบ
ดําเนินงาน
การบริการขอมูล 3 กรมภาษี
ไดอยางมี
3. จัดทํารายงานสถานการ
ประสิทธิภาพ
จัดเก็บรายได เผยแพรใน
Prototype ของ e-Tax
Portal
4. จัดทํา TOR และกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
5. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการ
เชื่อมโยงขอมูล
6. ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล
และระบบงาน
7. พัฒนาระบบ
8. ทดสอบระบบ
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ศูนยสํารองขอมูลกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ

กระทรวงการคลั ง มี ห น ว ยงานในสั ง กั ด ที่ มี ศู น ย ค อมพิ ว เตอร เ ป น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ง านด า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ สนั บสนุนการทํา งานตามภารกิ จหลัก ของหน วยงานครบทุก สว นราชการ แต มี
บางสวนราชการที่ยังขาดการจัดตั้งศูนยสํารองขอมูลที่คอยปฏิบัติงานทดแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักในกรณีที่
ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถปฏิบัติงานได จึงดําเนินการจัดทําระบบคอมพิวเตอรสํารองใหกับทุกกรมใน
สังกัด ยกเวนกรมสรรพากร และกรมศุลกากร ซึ่งมีศูนยสํารองคอมพิวเตอรแลว
2. วัตถุประสงค

เปนระบบคอมพิวเตอรสํารองกลาง ใหกับกรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่ อ
ใชใ นกรณี ที่ร ะบบคอมพิ วเตอรหลั กของกรมในสัง กัด เกิด ปญหาไมส ามารปฏิบั ติง านได รวมทั้ งการดูแ ล
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสํารอง และการสํารองขอมูล สําเนาระบบงานยกเวนกรมสรรพากร และกรม
ศุลกากร ซึ่งมีศูนยสํารองคอมพิวเตอรของตนเอง ดังตอไปนี้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี
2. กรมบัญชีกลาง
3. กรมธนารักษ
4. กรมสรรพสามิต
5. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
7. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายบุญลือ จิตตคาม ผูอํานวยการสวนบริการระบบเครือขาย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2273-9021 ตอ 3612
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของการสํารอง
และกูคืนขอมูลของหนวยงานที่อยู
ภายใตโครงการศูนยสํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

-

-

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

- ระดับ - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1 2 3 4 5
5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 70
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 85
รอยละ 90

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1.ทําการสํารองขอมูลที่หนวยงาน ศูนยสํารอง
จัดเตรียมไวไปเก็บที่ศูนย
ขอมูล
คอมพิวเตอรสํารองเพื่อสํารอง กระทรวงการคลัง
สามารถปฏิบัติ
ขึ้น Tape Backup
2.ทําการสุมทดสอบขอมูลสํารอง ทดแทนศูนย
ของหนวยงาน สามารถทําการ คอมพิวเตอรหลัก
ในกรณีระบบ
กูคืนได
คอมพิวเตอร
ไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
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การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Operation and Maintenance GFMIS )
1. สาระสําคัญ

การดํ าเนิน การปฏิบัติ งานและบํ ารุงรั กษาระบบ GFMIS เปน การปฏิบัติง าน การบริหาร
จัดการ และควบคุมดูแลระบบ GFMIS เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ถึงการการบริหารจัดการและควบคุม ดูแ ลเครือขาย การจัดหาสถานที่ตั้งสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและ
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานระบบ GFMIS และการบํารุงรักษา และ
ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยไมรวมถึงการแกไขหรือพัฒนา
เพิ่มเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม ซึ่งผูรับจางจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุม ดูแ ลเครือขาย ผูรับจาง
ต อ งจั ด หาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยและคู ส ายสั ญ ญาณเพื่ อ เชื่ อ มต อ ระหว า งศู น ย ค อมพิ ว เตอร ห ลั ก
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ โดยมีระบบเครือขายในสวนที่เชื่อมตอกั บ
สวนราชการจํานวน 822 Link พรอมกันนี้ ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารและควบคุม ระบบเครือขายและ
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหระบบงาน GFMIS สามารถใหบริการได
อยางตอเนื่อง
2. จัดหาสถานที่สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ผูรับจางตอง
จัดสถานที่สําหรับติดตั้ง Server สวนกลางและอุปกรณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
และจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเปน ไดแ ก บริการระบบไฟฟา ระบบ UPS ระบบปรับอากาศ
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุม การเขาออกอาคาร หองปฏิบัติการ และหอง Server (Access
Control) เพื่อใหอุปกรณ Server ส วนกลาง ณ ศูน ยคอมพิว เตอรหลั ก และศูนยค อมพิวเตอรสํารอง
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ผูรับจางตอง
จัดหาบุคลากร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และควบคุมระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 บุคลากรดานบริหารงานสารสนเทศ
3.2 บุคลากรดานเทคนิค
4. ดํา เนิ น การบํา รุ งรั ก ษาทั้ง ด าน Hardware และ Software ดํ าเนิน การบํ ารุ ง รัก ษา
Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยจัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive
Maintenance : PM) ในสวนของ Hardware อยางนอยปละ 4 ครั้ง และดําเนินการบริหารและควบคุม
ระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ โดยมี Hardware และ Software ที่ตองดําเนินการบํารุงรักษาดังนี้
4.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
4.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
4.3 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยปฏิบัติการ
4.4 ระบบการรักษาความปลอดภัย
4.5 SAP Software
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2. วัตถุประสงค

ระบบ GFMIS เปนการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอยา ง
สมบูรณแบบเปนระบบครบวงจร ทั้งในดานรายรับ รายจาย การกูเงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ
คงคาง บัญชีสินทรัพ ยถ าวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry รวมถึงการจัดซื้อจัดจาง การ
จัดทํา การอนุมัติ การเบิกจาย การปรับปรุง และการติดตามการใชงบประมาณ ที่เนนการวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล แบบ Output-Outcome เพื่อสรางใหเกิดฐานขอมูลกลางดานการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ
Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่ จังหวั ด โดยเป น
ระบบงานที่รองรับการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายในปจจุบัน สรางใหเกิดมาตรฐานรหัส (Standard
code) และมาตรฐานกระบวนงาน (Standard Working Process) ในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ที่เนนผลลัพธ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดตนทุน และมุงสูการ
ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
4. งบประมาณ (ถามี)
267,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการและควบคุม ดูแลเครือขาย อุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพื่อ
เชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก ศูนยคอมพิวเตอรสํารองระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ ไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง เพื่อใหอุปกรณ
Server ส วนกลาง ณ ศูนย คอมพิว เตอรห ลัก และศูนย คอมพิว เตอรสํ ารอง สามารถทํ างานไดอย างมี
ประสิทธิภาพไดตลอดเวลา
3. สามารถดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดย
จัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance : PM) ในสวนของ Hardware อยาง
นอยปละ 4 ครั้ง และดําเนินการบริหารและควบคุม ระบบงาน ใหถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวนา พรนราดล
ผอ.สวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
นางเกยุรา ไชยนาพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2273-9021 ตอ 3301, 3307
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ที่ผานมา
2552 2553 2554 2555 2556

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน
1

เกณฑการใหคะแนน
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ไดถูกตอง ครบถวนทุกเดือน
(12 เดือน)
การบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software
การจัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ใหมีบริการ
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การจัดหาสถานที่สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
การจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย

2
3
4
5
9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

เปาหมาย

1.บริหารจัดการและควบคุม ดูแล ระบบบริหาร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
ของระบบ GFMIS
2.บํารุงรักษาทั้งดาน Hardware อิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
และ Software
ดําเนินงาน
3.สงมอบรายงานผลการ
ไดตอเนื่องและ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
มีประสิทธิภาพ
ระบบGFMIS รายเดือน
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ภาคผนวก

คําจํากัดความ
สป.กค.

: สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนวยงานในสังกัด สป.กค.
สบก.
ศทส.
สตป.
สนย.
สบค.
กกม.
กปป.
กพร.
กสค.
สตก.
สตน.
สวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

สํานักบริหารกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักตรวจสอบและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมกฎหมาย
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมสารนิเทศการคลัง
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จัดทําโดย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647
โทรสาร : 0 2273 9140
เว็บไซต : http://palad.mof.go.th

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2647 โทรสาร : 0 2273 9140
เว็บไซต์ : http://palad.mof.go.th

