แผนปปฏิบัติราชชการสํานั
า กงานปปลัดกระะทรวงกาารคลัง
ปรระจําปีงบประมา
บ
าณ 25661

X

บทนํา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 กําหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การบริหารราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ตลอดจนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการคลั ง และยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3
ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 กรอบการกํ าหนดแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประกอบด้ ว ย กฎหมาย นโยบายรั ฐ บาล และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ส่วนที่ 2 สาระสําคัญ
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ความเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 3 โครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเนื้อหาข้อมูล
ประกอบด้วย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดําเนินงาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2561 จะเป็นเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การ
ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์และนําไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป
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ส่วนที่ 1
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สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ
2561 ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ในการที่จะทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จําเป็นต้องมีการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนําไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เป็นแนวทางในการดําเนิน
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทยในยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒนาองค์ การให้ มี ขี ดสมรรถนะสู งและทั นสมั ย บุ คลากรเป็ นมื ออาชี พ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
7 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุ่งพัฒนาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
ยั่งยืน ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนํามาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กร ดังนี้
1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
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6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
8. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใต้นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 6
ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต
จากภายใน
5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การน้ํ า และสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ
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9. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อ
การขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
8. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ S.W.O.T.
Analysis เพื่อ ระบุ ถึ ง จุด แข็ ง (Strength) และจุ ดอ่ อน (Weakness) สํ าหรับ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายใน โอกาส (Opportunity) และข้อจํ ากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และประสานงานกับ
หน่วยงานในระดับนโยบาย เช่น สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร และให้การสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน
S3 มีการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมในทุกด้าน
S4 ใกล้ชิดกับข้อมูล และมีระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด
S5 มีโครงสร้างองค์กรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น
S6 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพียงพอต่อการทํางาน
S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติภารกิจทั้ง
ในระดับกระทรวงและในระดับกรม

จุดอ่อน (Weakness)
W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน
W2 ขาดการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
กันภายในองค์กร
W3 การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และงานขององค์กร
ไม่เพียงพอ
W4 โครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรยังไม่เหมาะสม
W5 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพบุคลากรไม่
เหมาะสม
W6 การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
นโยบายการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไม่ทั่วถึงทั้ง
องค์กร
W7 ภารกิจหลักไม่ชัดเจน องค์กรมีภารกิจเฉพาะงาน
สนับสนุน
W8 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการปฏิบัติงานไม่
ตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก)

(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก)
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O1
O2
O3
O4

โอกาส (Opportunity)
กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและเป็น
ธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนํา
ความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกําหนดทิศทางการ
บริหารงานไว้อย่างชัดเจน

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก)
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ภัยคุกคาม (Threat)
T1 สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงาน
T2 ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ
งานให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่องานประจํา
T3 ผลตอบแทน สิง่ จูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
T4 ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอก
T5 สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผนั ผวน
ไม่แน่นอนมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร
T6 การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ
สป.กค.
T7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พยายามเข้าถึง
ฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง
(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก)
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะห์สมรรถนะ
ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองค์กรออกเป็นแต่ละหัวข้อได้ดังนี้
จุดแข็ง
สป.กค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานกลางและหน่วยงานในระดับนโยบาย ทํา
ให้สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วใกล้ชิดกับ
ข้อมูล และมีระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งการที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
องค์กร และให้การสนับ สนุ นแนวทางการดําเนิ นงาน
รวมถึ ง มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อการทํางานมีโครงสร้าง
ขององค์กรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาสั้ น มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกด้าน
โอกาส
สป.กค. มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีนโยบายรัฐบาลที่
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงานไว้อย่าง
ชั ด เจนกฎกระทรวงมอบอํ า นาจให้ สป.กค. ปฏิ บั ติ
ภารกิจทั้งในระดั บกระทรวงและในระดับกรมในด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนํา
ความรู้ไปเป็นเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและกระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติภารกิจทั้งใน
ระดับกระทรวงและในระดับกรม

จุดอ่อน
งานส่วนใหญ่ใน สป.กค. เป็นงานประจํา ขาด
การทํ า งานเชิ ง รุ ก มี ภ ารกิ จ หลั ก ไม่ ชั ด เจ น
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพไม่แน่นอน ขาดการ
ประสานงานและการถ่ายถอดความรู้ระหว่างกันใน
องค์กร รวมถึงขาดการประชาสัม พันธ์ในบทบาท
และหน้าที่ในองค์กรโดยเฉพาะการสร้างและรักษา
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก รรวมถึ ง การบริ ห าร
อัตรากําลังและศักยภาพของบุคลากรไม่เหมาะสม
นอกจากนั้ น การสื่ อ สารภายในองค์ ก ร และการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบายการ
ดํ า เนิ น งาน และผลการดํ า เนิ น งานไม่ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง
องค์กรรวมไปถึงการที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
เป็นประจํา ทําให้ไม่มีความต่อเนื่องในการดําเนิน
ภารกิจหลักขององค์กร
ภัยคุกคาม
ปั จ จั ย ภายนอกมี ผ ลกระทบต่ อ สป.กค.
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดํ า เนิ น งานขององค์ ก รที่ มี ผ ลกระทบมาจากทาง
การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ด้านปริมาณงานที่
นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก และความซ้ําซ้อน
ของภารกิจ ประกอบกับขาดความร่วมมือและขาด
การมี ส่ ว นร่ ว มจากหน่ ว ยงานภายนอกและ
ผลตอบแทน สิ่ ง จู ง ใจ และสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ ที่ ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรนอกจากนั้น
สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจยังส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ ขององค์กรและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทําให้อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
พยายามเข้าถึงฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังมี
มากขึ้นตามไปด้วย
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9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ปีงบประมาณ 2560
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีประเด็นปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ในภาพรวมขององค์กร ดังนี้
ปัจจัยสนับสนุน
ผู้บริหารให้ความสําคัญและส่งเสริมการดําเนินงาน
บุคลากรมีความรู้ และความสามารถ ตลอดจนความมุ่งมั่น
และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
การได้รับการสนับสนุนด้านการจัดสรรงบประมาณ
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค
การได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และมีความล่าช้า
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การได้รับงบประมาณล่าช้า หรือไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน
หน่วยงานภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการติดต่อ
ประสานงาน

จากปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กล่าว
สป.กค. จึงได้กําหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
ให้บรรลุผลสําเร็จ ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็น ข้อดีและข้อเสีย ผลกระทบด้านต่างๆ จากผู้ใช้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน
3. การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุง
เพิ่มเติมอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ทันสมัย พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อ
ปรั บทัศนคติใ นการดํ าเนิ นงาน ตลอดจนเพิ่ ม ทักษะ ความรู้ และความชํานาญให้ถูกต้อง ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกระดับ มีกระบวนการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากรเกิดความสุขในการปฏิบัติงานทั้งกายภาพและสภาพจิตใจ
6. ปรับปรุงโครงสร้าง และเพิ่มอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
7. เพิ่มการประสานงานบูรณาการข้อมูลเพื่อลดความซ้ําซ้อนของการติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2561
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของ กระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 6. เผยแพร่ ข้อมู ลสารสนเทศด้ านการคลั งแก่สาธารณชนเพื่ อเสริมสร้างความเชื่ อมั่น ต่ อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ : 1
เสริมสร้างศักยภาพต่อการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ที่: 1.1
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่: 1.2
สร้างนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

10

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

ยุทธศาสตร์ที่: 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่: 2.1
กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่: 2.2
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่: 2.3
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่: 2.4
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่: 2.5
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ที่: 3
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ
บุคลากร

กลยุทธ์ที่: 3.1
ส่งเสริมบุคลากรให้
เก่ง ดี มีสุข

กลยุทธ์ที่: 3.2
จัดการงานบริหารบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่: 4
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ที่: 4.1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
เพื่อรองรับการบริหารงานของ

กลยุทธ์ที่: 4.2
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบายและ
วางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง
6. เผยแพร่ ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการคลั ง แก่ ส าธารณชนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพื่อรองรับการทํางานระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตัวชี้วดั

: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้หน่วยงานแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารองค์กร และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วดั : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1 : กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : หน่วยงานในกํากับดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่ 2.3 : เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 2.4 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 2.5 : พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้อยู่คู่กระทรวงอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ตัวชี้วดั :
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 3.2 : จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : : เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เป้าประสงค์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั :
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความผิดพลาดที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทีท่ ันสมัยเพื่อรองรับการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : : เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน
กับแผนปฏิบตั ริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ดังนี้
ประเด็นร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่ 1.1
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1.2
สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ที่ 2.1
กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2.2
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2.3:
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.4
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุก
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.5
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3.1
ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข
กลยุทธ์ที่ 3.2
จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ที่ 4.1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่ 4.2
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
กับยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

2. การสนับสนุนความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

4. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม

5. การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
1. เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์
1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
1.2 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ :
2.1 กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
2.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร

3. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
กลยุทธ์ :
3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข
3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ :
4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง
4.2 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง

14

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
กับแผนปฏิบตั ริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
และกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
1 เสริมสร้างศักยภาพการ
1.2 สร้างนวัตกรรมและ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ดําเนินงานของ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
และคุณธรรม
กระทรวงการคลัง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

2.3 เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 1 : โครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการประกวด
รางวัล คนคลังคิด Season 2
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 196,700 บาท
โครงการที่ 2 : โครงการค้นคนคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการค้นคนคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 2,700,000 บาท
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 6
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับ
รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 3,000,000 บาท
โครงการที่ 4 โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของโครงการประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งที่ 7
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 6,880,000 บาท
โครงการที่ 1 โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 49,900 บาท
โครงการที่ 2 โครงการพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “ผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการมอบโล่และ
ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต” กระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 36,800 บาท
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ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร

3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง
ดี มีสุข

6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
1. เสริมสร้างศักยภาพการ
1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดําเนินงานของ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
กระทรวงการคลัง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 1 : โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการดําเนินการตาม
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน
ภาษาอังกฤษกิจกรรม English Dictionary for Organization
ตัวชี้วัด : จํานวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงาน โดย
เผยแพร่รายเดือนผ่านช่องทางสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/หลักสูตรที่มีการดําเนินการเป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 868,600 บาท
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมด้าน Digital Literacy
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B
ขึ้นไป
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 837,040 บาท
โครงการที่ 5 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ดิจิทัลยุค Digital Economy
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B
ขึ้นไป
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 2,095,000 บาท
โครงการที่ 6 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Data Analytics
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 585,000 บาท
โครงการที่ 1 : การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1.2 สร้างนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 2 : การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 3 : การดําเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบประมาณของกระทรวงการคลังและสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลังและ สป.กค.
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 4 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 5 : โครงการการดําเนินงานตามแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา44) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา44) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการ : คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนวีดีทัศน์สั้น 6 Secret SMEs by คลินิกภาษี
กระทรวงการคลังจํานวน 4 เรื่อง
2. ร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษี
เรื่องผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

2.1 กํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 1 : การตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : จํานวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 1,800,000 บาท
โครงการที่ 2 : การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 3 : การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนงานตรวจสอบที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและ
กิจกรรมพิเศษ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพิธีการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 1,636,000 บาท
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate Public
Procurement - CPP)
ตัวชี้วัด : จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การ
ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 3 : โครงการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังในปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับการดําเนินการจน
ได้ข้อยุติ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : -
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 4 : โครงการการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทาง
ปกครองของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มกฎหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 5 : โครงการการดําเนินการประสานงานคดีปกครอง
หรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการประสานงานคดี
หรือแก้ต่างคดี
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มกฎหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 6 : โครงการ การพัฒนาระบบกระบวนการตามภารกิจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงการดําเนินการ
2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนิน
ตามตัวชี้วัดของกระบวนการตามภารกิจ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 7 : โครงการ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดําเนินการที่สอดคล้องตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยดูจากประเด็นของเกณฑ์
PMQA รายหมวด ๗
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : งบประมาณจากการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น 10 %
โครงการที่ 8 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตัวชี้วัด : ระดับความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 25,000 บาท
โครงการที่ 9 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมรัฐสภา
ตัวชี้วัด : ระดับความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมสภานิติบัญญัติที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 25,000 บาท
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2.4 ดําเนินงานสารนิเทศการ
คลังเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.5 พัฒนาองค์ความรู้ภายใน
องค์กร

3. พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง 3. 2 จัดการงานบุคคลอย่างมี
คุณภาพบุคลากร
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลัง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ตัวชี้วัด : จํานวนสกู๊ปหรือบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์
(Advertorial) ในหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไป
รายวัน หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน และหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มสารนิเทศการคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 3,500,000 บาท
โครงการที่ 1 : โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : จํานวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จาก
งบประมาณจากการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิน่ 10 %
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของสํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําขั้นตอน
ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ประจําปีของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 1 : โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการรับสมัครงาน
ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 2 : โครงการจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : -
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ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4. บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานของ
กระทรวงการคลัง

4.2 พัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2560
โครงการ : โครงการจ้างการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบ GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจําปี
งบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้
(Unplanned downtime) ภายใน 1 ปี
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 149,000,000 บาท
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax
Search Engine) ระยะที่ 2
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการบูรณาการสืบค้น
ข้อมูล 3 กรมภาษี
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 2 : โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม
อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบ
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 16,145,000 บาท
โครงการที่ 3 : โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 16,145,000 บาท
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ตารางสรุปกรอบการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อน เพื่อให้หน่วยงานแปลง
การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
การดําเนินงานให้เกิดผล ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ กระทรวงการคลัง
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
และประสิทธิผล
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
2561

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ติดตามผล
การ
ดําเนินงาน
จากการ
ประชุมฯ
ครั้งก่อน

-

จัดทํา
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การฯ ใน
ไตรมาสที่ 2
ของปี
2561 แล้ว
เสร็จ
ดําเนินการ
จัดทํา
กําหนด
ข้อสังเกตของ เป้าหมายการ เชื่อมโยง
นโยบาย/
คณะกรรมาธิ ให้บริการ
การวิสามัญ
กระทรวง ยุทธศาสตร์
พิจารณาร่าง เป้าหมายการ การจัดสรร
ให้บริการ งบประมาณ
พ.ร.บ.
งบประมาณ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์
รายจ่ายประจําปี ตัวชี้วัด และ กระทรวงกา
รคลังและ
งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์
ของการ
เป้าหมาย
พ.ศ. 2561

-

จัดทํา
ระเบียบ
วาระการ
ประชุมฯ ได้
ครบถ้วน
ตาม
นโยบายของ
ผู้บริหาร
จัดทํา
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การฯ ใน
ไตรมาสที่ 3
ของปี
2561 แล้ว
เสร็จ
ประสาน
งานติดตาม
ข้อมูลตามที่
คณะกรรมา
ธิการ
งบประมาณ
ขอเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

ระดับความสําเร็จในการจัด
ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง

จัดทําระเบียบ
วาระการประชุมฯ
ได้ครบถ้วนตาม
นโยบายของ
ผู้บริหาร

แจ้งเวียน
กําหนดการ
ประชุมฯ
(รายเดือน)
ประจําปี
2561

-

การติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จในการ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง

จัดทํารายงานผล จัดทํารายงาน
การดําเนินงาน
ผลการ
ตามแผนปฏิบัติ
ดําเนินงาน
การฯ ในไตรมาส
ตาม
ที่ 3 ของปี
แผนปฏิบตั ิ
2561 แล้ว
การฯ ในไตร
เสร็จ
มาสที่ 1 ของ
ปี 2561
แล้วเสร็จ

-

การดําเนินการด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์งบประมาณของ
กระทรวงการคลังและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ดํ า เนิ น การด้ า นนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ง บประมาณของ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประสานงาน
ติดตามข้อมูล
ตามที่คณะ
กรรมาธิการ
งบประมาณขอ
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
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ประสาน
งานและ
จัดเตรียม
ข้อมูล
ประกอบ
การชี้แจง
การพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่าย

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ

-

สนย.

สนย.

สนย.

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ ร้อยละความสําเร็จของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัติราชการของ
และติดตามประเมินผล
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
การดํ า เนิ น งานตามแนวทางการ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ดําเนินงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ตามแนวทางการประเมินส่วน
ราชการ (มาตรา44) ของสํานักงาน ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ประจํ า ปี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งบประมาณพ.ศ. 2561
ราชการ (มาตรา44) ของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้าง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมการ โครงการคลินิกภาษี
1. จํานวนวีดีทัศน์สั้น 6
นวัตกรรมและบริหารการ บริหารองค์กร และนําไปสู่ กระทรวงการคลัง
Secret SMEs by คลินิกภาษี
เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กระทรวงการคลังจํานวน 4 เรื่อง
2. ร้อยละเฉลี่ยของผลการ
ประเมิ น ความเข้ าใจของผู้ เ ข้ า
รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านภาษี
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เป้าหมายปี
2561

ร้อยละ 95

นําผลการ
รายงานจาก
สํานักงาน
ก.พ.ร.แจ้งให้
ผู้บริหารทราบ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ของ
กระทรวงการ
คลังและ
สป.กค.

2
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ของ กค.
และ สป.กค
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อ
เสนอ
สํานักงาน
ก.พ.ร.

3
4
การ
ประจําปี
ให้บริการ งบประมาณ
กระทรวง พ.ศ. 2562
และ
ของกระทรวง
เป้าหมาย การคลังและ
การ
สป.กค.
ให้บริการ
ของ สป.กค.
ในระบบ
e-Budgeting
ของสํานัก
งบประมาณ
ร้อยละ 85 ร้อยละ 90

5

ผู้รับ
ผิดชอบ

ร้อยละ 95

สนย.

กพร.

จัดประชุม
เพื่อ
พิจารณา
ตัวชี้วัด

ติดตามผล
การดําเนินงาน
จาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

จัดทํารายงาน
การ
ประเมินผล
ผ่านระบบ
e-SAR
(ม.44) รอบ
ที่ 1

นํ า ผ ล ก า ร
รายงานจาก
สํ า นั ก ง า น
ก.พ.ร.แจ้ ง
ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ทราบ

4 เรื่อง

-

1 เรื่อง

2 เรื่อง

3 เรื่อง

4 เรื่อง

ร้อยละ
90 - 100

ร้อยละ
10 - 29

ร้อยละ
30 - 49

ร้อยละ
50- 69

ร้อยละ
70 - 89

ร้อยละ
90 - 100
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หมาย
เหตุ

สนย.

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
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เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
2561

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
การจัด
การจัด
การจัด
การจัด
ประชุม
ประชุม
นําเสนอ
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ ผลงานของ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
เพื่อ
ผู้ที่ผ่านการ
เพื่อ
กําหนด
พิจารณา คัดเลือกรอบ พิจารณา
หลักเกณฑ์
คัดเลือก
กลัน่ กรองต่อ
คัดเลือก
การประกวด ผลงานรอบ คณะกรรม ผลงานรอบ
กลั่นกรอง
การตัดสิน
ตัดสิน

โครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด ระดับความสําเร็จของการ
Season 2
ดําเนินโครงการประกวดรางวัล
คนคลังคิด Season 2

การจัดพิธี
ประกาศและ
มอบรางวัลตาม
โครงการ
ประกวดรางวัล
คนคลังคิด
Season 2

โครงการค้นคนคลัง

ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการค้นคนคลัง

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ขยายผลผู้ได้รับ
รางวัลผู้นํา
ต้นแบบการ
ปฏิบัติงานไปสู่
บุคลากรและ
หน่วยงาน

จัดประชุม
คณะกรรม
การเพื่อ
พิจารณาวาง
หลักเกณฑ์
การคัดเลือก
สรรหาผู้
เหมาะสม
แล้วเสร็จ

โครงการประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งที่ 7

ระดับความสําเร็จของโครงการ
ประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 7

พิธีมอบรางวัล
สําเร็จเรียบร้อย

การจัดทํา
แผนการ
ดําเนินงาน
สําเร็จ
เรียบร้อย

โครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับ
รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6

ระดั บความสํ าเร็ จของโครงการ
พัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งที่ 6

การจัด
นิทรรศการ
ผลงานที่ได้รับ
การต่อยอดได้

การจัดทํา
แผนการ
ดําเนินงาน
สําเร็จ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

จัดประชุม
คณะกรรมการ
รอบแรก
เพื่อ
พิจารณาคัด
เลือกสรรหา
ผู้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่
ได้กําหนดไว้
(คัดเลือก
ตามเกณฑ์
ขั้นต้น)
การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ตัดสินและ
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สําเร็จ
เรียบร้อย
การสัมมนา
เพื่อต่อยอด
ผลงานที่
ได้รับรางวัล

จัดประชุม จัดกิจกรรม
คณะกรรมการ ประกาศ
รอบตัดสิน เกียรติคุณ
เพื่อให้ได้
และเชิดชู
รายชื่อผู้นํา เกียรติผู้นํา
ต้นแบบการ ต้นแบบการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
(สัมภาษณ์)

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
ผลงานฯ
พิจารณา
ผลงาน
สําเร็จ
เรียบร้อย
การสัมมนา
เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ส่งผลงาน

5
การจัดพิธี
ประกาศ
และมอบ
รางวัลตาม
โครงการ
ประกวด
รางวัลคน
คลังคิด
Season 2
เผยแพร่
ประชาสัม
พันธ์ขยาย
ผลผู้ได้รับ
รางวัลผู้นํา
ต้นแบบการ
ปฏิบัติงาน
ไปสู่
บุคลากร
และ
หน่วยงาน

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ
สนย.

สนย.

การนําเสนอ
ผลงานต่อ
คณะกรรมการ
ตัดสินฯ
สําเร็จ
เรียบร้อย

พิธีมอบ
รางวัล
สําเร็จ
เรียบร้อย

สนย.

กิจกรรม
คลินิกให้
คําปรึกษา
เรื่อง

การจัด
นิทรรศการ
ผลงานที่
ได้รับการต่อ

สนย.

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่ 2.1 กํากับ
หน่วยงานในกํากับ
โครงการตรวจติดตามผลการ
ติดตาม และตรวจสอบ
ดําเนินงานอย่างมี
ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
การดําเนินงานของ
ประสิทธิภาพและ
ตามแผนการตรวจราชการของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมี ประสิทธิผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
โครงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
การดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร

เพื่อการบริหารจัดการที่ มี โครงการบริหารจัดการการจัด
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ กิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มาตรฐานวิชาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
(Certificate Public Procurement CPP)

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
2561

เกณฑ์การให้คะแนน

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ

สําเร็จเรียบร้อย

1
เรียบร้อย

2
เพชร
วายุภักษ์
สําเร็จ
เรียบร้อย

3
เข้าประกวด
รางวัลเพชร
วายุภักษ์
สําเร็จ

4
นวัตกรรม
สําเร็จ
เรียบร้อย

5
ยอดได้
สําเร็จ
เรียบร้อย

จํ า นวนหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจติดตาม

900 หน่วย

N/A

150 หน่วย

300 หน่วย

450 หน่วย

900 หน่วย

สตป.

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
การดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ร้อยละของจํานวนงาน
ตรวจสอบที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี
ร้อยละความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมพิธีการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ
100

สตก.

ร้อยละ 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ
100

สตน.

ร้อยละ 100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ
100

สบก.

9 คน

5 คน

6 คน

7 คน

8 คน

9 คน

สบก.

จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์การ
ฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
(Certificate in Public
Procurement-CPP)

25

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ
โครงการการดําเนินการ
ประสานงานคดี
โครงการการดําเนินการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คําสั่งทางปกครอง
โครงการ การพัฒนาระบบ
กระบวนการตามภารกิจของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โครงการ การพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนภารกิจการประชุมรัฐสภา
กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความ
โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
26

เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รให้ เ กิ ด โครงการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ความโปร่งใส

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อการ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องในคดี
ความทั่วไป คดีปกครอง
ร้อยละความสําเร็จของการ
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
1. จํานวนกระบวนการที่มีการ
ปรับปรุงการดําเนินการ
2. ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก
ความสําเร็จของการดําการเนิน
ตามตั ว ชี้ วั ด ของกระบวนการ
ตามภารกิจ
ร้อยละของการดําเนินการที่
สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยดู
จากการประเด็นของเกณฑ์

เป้าหมายปี
2561

เกณฑ์การให้คะแนน

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ร้อยละ 80

1
ร้อยละ 60

2
ร้อยละ 65

3
ร้อยละ 70

4
ร้อยละ 75

5
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

กกม.

3 กระบวนการ

-

ร้อยละ 80

3
กระบวนการ
ร้อยละ 85

กพร.

ร้อยละ 70

2
กระบวนการ
ร้อยละ 75

-

ร้อยละ 85

1
กระบวนการ
ร้อยละ 65

ร้อยละ 85

ร้อยละ 81

ร้อยละ 82

ร้อยละ 83

ร้อยละ 84

ร้อยละ 85

กพร.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 72

ร้อยละ 74

ร้อยละ 76

ร้อยละ 78

ร้อยละ 80

สร.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 72

ร้อยละ 74

ร้อยละ 76

ร้อยละ 78

ร้อยละ 80

สร.

ร้อยละ 90

ร้อยละ 86

ร้อยละ 87

ร้อยละ 88

ร้อยละ 89

ร้อยละ 90

สตป.

กกม.

PMQA รายหมวด ๗
ร้อยละความเข้าใจร่วมกันใน
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละความเข้าใจร่วมกันใน
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมสภานิติ
บัญญัติที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละของจํานวนเรื่องราวร้อง
ทุกข์ผ่านสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังใน
ปีงบประมาณปัจจุบนั ที่ได้ข้อ
ยุติ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2.4
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิง
รุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนา
องค์ความรู้ภายในองค์กร

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

เป้าหมายปี
2561

โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
โครงการพิ ธี ม อบโล่ แ ละประกาศ
เกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงการคลัง

ร้ อยละเฉลี่ ยของระดั บความรู้
ความเข้ าใจของผู้ เข้ าร่ วม
โครงการฯ
(ร้อยละ 85 จากคะแนนเต็ม 70
คะแนน)
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานการจัดโครงการมอบโล่
และประกาศเกียรติคุณ “ผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต” กระทรวงการคลัง

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป

โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ จํานวนสกู๊ปหรือบทความเพื่อ
กระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและ การประชาสัมพันธ์
เป็นระบบ
(Advertorial) ในหนังสือพิมพ์
ธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไป
รายวัน หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย
3 วัน และหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ อ ยู่ คู่ โครงการการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละความสําเร็จของการ
กระทรวงอย่างยั่งยืน
ของสํานักงานรัฐมนตรี
ดําเนินการจัดทําขั้นตอน
กระทรวงการคลัง
ปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนินการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานประจําปีของ
สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
การพัฒนาองค์ความรู้(Knowledge จํานวนช่องทางการเผยแพร่
Management: KM) ของสํานักงาน องค์ความรู้ของสํานักงานปลัด
ปลัดกระทรวงการคลังและ
กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสารนิเทศการ
คลังให้เกิดประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

เกณฑ์การให้คะแนน

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ

1
ร้อยละ 65

2
ร้อยละ 70

3
ร้อยละ 75

4
ร้อยละ 80

5
ร้อยละ 85
ขึ้นไป

ระดับ 5

จัดทําร่าง
โครงการฯ

จัดงานมอบ
โล่และ
ประกาศ
เกียรติคุณ

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

ประเมินผล
โครงการฯ

ศปท.

30 บทความ

1 -6
บทความ

แจ้งประชา
สัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
และขอเวลา
จากผู้บริหาร
7 - 12
บทความ

13 - 18
บทความ

19 - 24
บทความ

25 - 30
บทความ

กสค.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

สร.

3 ช่องทาง

1 ช่องทาง

-

2 ช่องทาง

-

3 ช่องทาง

กพร.

27

ศปท

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
บุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข
ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

โครงการ

28

เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมายปี
2561

1

2

3

4

5

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ

โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม

จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มี
การดําเนินการตามแผนงาน

8 กิจกรรม

4 กิจกรรม

5 กิจกรรม

6 กิจกรรม

7 กิจกรรม

8 กิจกรรม

สบค.

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรม English Dictionary for
Organization
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

จํานวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยเผยแพร่
รายเดือนผ่านช่องทาง
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ร้อยละของโครงการ/หลักสูตร
ที่มีการดําเนินการเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B
ขึ้นไป

400 คํา

200 คํา

250 คํา

300 คํา

350 คํา

400 คํา

สบค.

ร้อยละ 90

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

สบค.

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

น้อยกว่าร้อย
ละ 64

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 64

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 66

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 68

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ศทส.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital เกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B
Economy
ขึน้ ไป

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

น้อยกว่าร้อย
ละ 64

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 64

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 66

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 68

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ศทส.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data
เกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B
Analytics
ขึน้ ไป

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

น้อยกว่าร้อย
ละ 64

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 64

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 66

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 68

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ศทส.

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

สบค.

โครงการฝึกอบรมด้าน Digital
Literacy กระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดการ
งานบริหารบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เพื่อการบริหารงานบุคคล โครงการจัดทําและดําเนินการตาม
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ร้ อยละของโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมที่สามารถดําเนิ นการได้
ตามเป้าหมายที่กําหนด

ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณในระบบ
ออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนา
เพื่อให้สํานักงานปลัด
โครงการจ้างการดําเนินการปฏิบัติงาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ กระทรวงการคลังมีระบบ และบํารุงรักษาระบบ GFMIS
ทันสมัยเพื่อรองรับการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ (Operation & Maintenance: O&M)
บริหารงานของ
การสื่อสารที่มี
ประจําปีงบประมาณ 2561
กระทรวงการคลัง
ประสิทธิภาพ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
2561

ระดั บความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ น ส่งประกาศรับ
โครงการรับสมัครงานออนไลน์
สมัครเผยแพร่
ข่าวสารการรับ
สมัครงานใน
ระบบออนไลน์
ของ สป.กค.

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ศึกษาหา
ข้อมูลพร้อม
รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
รับสมัครใน
ระบบ
ออนไลน์)

2
ประสานงาน
กับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(ธนาคาร
กรุงไทยฯ
สบก. ศทส.

3
จัดประชุม
กับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4
ขออนุมัติ
จากหัวหน้า
หน่วยงานใน
การรับสมัคร
สอบฯ ในระบบ
ออนไลน์ ตั้ง
คกก.ดําเนินการ
สอบคัดเลือก
นัดประชุม
คกก. เพื่อวาง
หลักเกณฑ์
และจัดทํา
ประกาศรับ
สมัคร

5
ส่งประกาศ
รับสมัคร
เผยแพร่
ข่าวสารการ
รับสมัคร
งานใน
ระบบ
ออนไลน์
ของ สป.กค.

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค.

ร้อยละของเวลาที่ระบบ
GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้
(Unplanned downtime)
ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 1

ร้อยละ 5

ร้อยละ 4

ร้อยละ 3

ร้อยละ 2

ร้อยละ 1

ศทส.

ระดั บ ความสํ า เร็ จ การจั ด ทํ า
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ

พัฒนาระบบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี
บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

พัฒนาระบบ
การยื่นขอ
อุทธรณ์และ
ตรวจสอบผล
การอุทธรณ์
ออนไลน์

พัฒนา
ระบบสืบค้น
ข้อมูลผู้มี
บัตร
สวัสดิการ
แห่งรัฐ

พัฒนา
ระบบการ
รับแจ้ง
ความ
ประสงค์เพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการ
แห่งรัฐ

พัฒนา
ระบบการ
ประเมิน
และเมนูการ
พัฒนา
รายบุคคล

พัฒนาระบบ
รายงานผล
การดําเนิน
งานตาม
มาตรการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการ
แห่งรัฐ

ศทส.
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กลยุทธ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง

30

เป้าหมายปี
2561

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยง
เครื อ ข่ า ยการใช้ ข้ อ มู ล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม
ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ ายพร้ อมอุ ปกรณ์ ทดแทน
เครื่องเดิมระบบอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตกระทรวงการคลัง

ส่งมอบงานและ
ทําการเบิก
จ่ายเงิน

โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3
กรมภาษี (Tax Search Engine)
ระยะที่ 2

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการบูรณาการสืบค้น
ข้อมูล 3 กรมภาษี

พัฒนาระบบ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
ประกวดราคา จัดซื้อจัด
จ้างและทํา
สัญญา

3
ดําเนิน
โครงการ

อนุมัติ
โครงการ

วิเคราะห์
ออกแบบ
ความ
หน้าจอการ
ต้องการของ ทํางาน
ผู้ใช้งาน

ลงนามใน
สัญญา

4
5
ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน
และทําการ
เบิกจ่ายเงิน

พัฒนา
ระบบ

หมาย
เหตุ

ผู้รับ
ผิดชอบ
ศทส.

ศทส.

ส่วนที่ 3
โครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

31

โครงการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธแี ละกิจกรรมพิเศษ
1. สาระสําคัญ
ส่วนอํ านวยการ มีหน้ าที่บริ หารจัดการการใช้ห้องประชุม การจัดประชุมผู้ บริ หารระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองแต่งตั้งผู้แทนปลัดฯ ผู้แทนกระทรวงฯ ในคณะกรรมการต่างๆ การ
เสนอหนังสือแต่งตั้งผู้แทน การเสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เสนอหนังสือประชุม
เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมทันตามกําหนดเวลา และเป็นส่วนงานที่ประสานกับส่วนราชการในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ
รวมถึงการนําเสนอโครงการและหรือการดําเนินงานโครงการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร สังคม
และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการตอบสนองพันธกิจและนโยบายผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และสนับสนุนหรือ
ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนการจัดกิจกรรมและ
โครงการเนื่องในวันสําคัญต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยกิจกรรมรัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงาน
รัฐพิธี มีหมายกําหนดการที่กําหนดไว้เป็นประจํา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธาน ซึ่ง
เห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีที่ว่าแทนที่พระมหากษัตริย์จะทรงกําหนด กลับเป็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายกําหนด
แล้วขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดําเนิน ในปัจจุบันมีรัฐพิธีต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญจะไปเฝ้าฯ
สําหรับกิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษตามเทศกาล หรือตามที่หน่วยงานกําหนด เพื่อให้
บุคคลและกลุ่มเข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจ ดังนั้น จึงได้จัด “โครงการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและ
กิจกรรมพิเศษ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ
ทันเวลา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานในกํากับกระทรวงการคลัง
3. เพื่อตอบสนองนโยบายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล และผู้บริหารของ
กระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
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4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จํานวน 1,636,000.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
อื่นๆ (องค์ความรู้/บุคลากร/เครื่องมือ)
1. ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร
2. องค์ความรู้ของบุคลากรในการดําเนินกิจรรม
3. การวางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานใน
กํากับกระทรวงการคลัง
3. ทําให้กิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบาย ของรัฐบาล และผู้บริหารของกระทรวงการคลัง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี หัวหน้าฝ่ายช่วยอํานวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ
ส่วนอํานวยการ โทร. 2205 , 2226
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560
ร้อยละความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมพิธีการ

-

-

-

ค่า
เป้าหมาย
2561

1

2

3

4

5

ร้อยละ
100

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. การวางแผนขัน้ ตอน
และระบบการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม หรือการ
ดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และถูกต้อง
ชัดเจน ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
2. การติดตามและ
เร่งรัดการดําเนิน
โครงการ กิจกรรม หรือ
การดําเนินงานต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.1 กิจกรรมรําลึก
พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.2 วันปิยะ
มหาราช
2.3 งานถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการคลัง
2.4 งานกาชาด
กระทรวงการคลัง
2.5 งานวัน
สถาปนา
กระทรวงการคลัง
2.6 งานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2.7 งานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหา

ดําเนินการ
วางแผนขั้นตอน
และระบบการ
ดําเนินงานต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และตรง
ตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดําเนินงานต่างๆ
ได้ตามเป้าหมาย
และสัมฤทธิ์ผล
ตามที่วางไว้
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พระบรมราชินีนาถ
2.8 งานเกษียณ
อายุราชการ
2.9 ทําบุญ
ตักบาตรและสุขสันต์วัน
เกิดคนคลังประจําเดือน
(12 เดือน)
3. สรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการ
หรือกิจกรรม
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(Certificate Public Procurement - CPP)
1.สาระสําคัญ
สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมีเจตนารมณ์
หลักมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สามารถนําความรู้ที่
ได้ปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
- อัตราค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ (Certificate in Public Procurement – CPP) หลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ ม
(Preparation Course) อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 13,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส่วน
บริหารการพัสดุได้รับสิทธิให้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 9 คน รวมจํานวนเงิน 117,000.00 บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากบัญชีพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
4.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3 ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี –
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
โทร 0 2126 5800 ต่อ 2245
2) นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ
โทร 0 2126 5800 ต่อ 2102

ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการพัสดุ

8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด
จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public
Procurement-CPP)

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560
61
9 คน

เกณฑ์การให้คะแนน
1
5
คน

2
6
คน

3
7
คน

4
8
คน

5
9
คน

9.แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ส่งรายชื่อ
ข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ จํานวน 9
คน (บันทึกที่ กค
0201.3/25 ลงวันที่
5 มกราคม 2561)
2. ดําเนินการจัดทํา
เอกสารใบยืมเพื่อโอน
ค่าลงทะเบียนอบรม
ให้กับกรมบัญชีกลาง
3. เจ้าหน้าที่บัญชีเข้า
รับการอบรมตาม
หลักสูตรแบ่งออกเป็น
รุ่นที่ 1-4

ข้าราชการ
ได้รับการ
ตอบรับให้
เข้าร่วม
อบรม

ต.ค พ.ย.
.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
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โครงการฝึกอบรมด้าน Digital Literacy กระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเงินการคลังของ
ประเทศ และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้บุคลากรของ
กระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจใน
หลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่าง
เป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่น
การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึกอบรม Awareness Security การฝึกอบรมการ
ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก และ Digital Marketing เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้านที่มี
คุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอรองรับกับภารกิจ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
837,040 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในด้าน Digital Literacy สามารถนําวิทยาการ
และเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.2 นางบุษกร เณรสูงเนิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
7.3 นางอริน เกียรติสถิตกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
7.4 นางสาวกัลยาณี วรบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
7.5นางสาวเบญจา กลิ่นคําหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทร. 02-126-5900 ต่อ 3601, 3405 ,3506
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B
ขึ้นไป

ผลการดําเนิน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
งานที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ < ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
70
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
64
64
66
68
70

*หมายเหตุ: บุคลากร หมายถึง บุคลากรของกระทรวงการคลังที่เข้ารับการฝึกอบรมด้าน Digital
Literacy
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 64 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4. ดําเนินการโครงการฝึกอบรม
5. รายงานและประเมินผลโครงการ
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาผู้เชีย่ วชาญดิจทิ ลั ยุค Digital Economy
1. สาระสําคัญ
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดโดยมีการมุ่งเน้น
การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
การเงินการคลังของประเทศ และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีขนาดใหญ่
เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจึงต้องมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถนําไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรในสายวิชาชี พด้ านเทคโนโลยีดิจิทั ลให้ก้าวทันเทคโนโลยีใ หม่ๆ รวมทั้ งเสริมสร้างความเข้าใจใน
หลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่าง
เป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
เช่น การอบรม Enterprise Architecture Intensive Workshop การอบรม Technology Trends in the
Future และการอบรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Digital Currency เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต
2.3 เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ ส ามารถนํ า วิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ท างวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ กั บ ทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง
2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผน
แม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
4. ทรัพยากร
งบประมาณ 2,095,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในสายงานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ (Hardware /
Software / Programming/ Database/ Network/ Application/ Security) ให้สามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 40
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
2) นางบุษกร เณรสูงเนิน
3) นางอริน เกียรติสถิตกุล
4) นางสาวกัลยาณี วรบุตร
5) นางสาวเบญจา กลิ่นคําหอม

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02-126-5900 ต่อ 3601, 3405 ,3506
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ
B ขึ้นไป

ผลการดําเนิน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
งานที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ 70 < ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
64
64
66
68
70

*หมายเหตุ: บุคลากร หมายถึง บุคลากรของกระทรวงการคลังที่เข้ารับการฝึกอบรมด้าน Digital
Literacy
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังนี้
ผลลัพธ์
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 64 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4. ดําเนินการโครงการฝึกอบรม
5. รายงานและประเมินผลโครงการ
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาผู้เชีย่ วชาญด้าน Data Analytics
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเงินการคลังของ
ประเทศ และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้บุคลากรของ
กระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจใน
หลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีความหลากหลาย
ได้อย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอาทิเช่น การอบรม Big Data Analytics and Machine Learning เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้านที่มี
คุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอรองรับกับภารกิจ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
4. ทรัพยากร
งบประมาณ 585,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ Big Data และสามารถประยุกต์ใช้งานได้
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
7.2 นางบุษกร เณรสูงเนิน
7.3 นางอริน เกียรติสถิตกุล
7.4 นางสาวกัลยาณี วรบุตร
7.5นางสาวเบญจา กลิ่นคําหอม

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทร. 02-126-5900 ต่อ 3601, 3405 ,3506
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ
B ขึ้นไป

ผลการดําเนิน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
งานที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ < ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย ≥ ร้อย
70
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
64
64
66
68
70

*หมายเหตุ: บุคลากร หมายถึง บุคลากรของกระทรวงการคลังที่เข้ารับการฝึกอบรมด้าน Digital
Literacy
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 64 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมในระดับ B ขึ้นไป

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วางแผนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4. ดําเนินการโครงการฝึกอบรม
5. รายงานและประเมินผลโครงการ
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โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2
1. สาระสําคัญ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะพัฒนาระบบเชิงบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3
กรมภาษี ให้ครอบคลุมกระบวนการทํางานร่วมกันของ 3 กรมภาษี (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรม
สรรพสามิต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นการป้องกันการรั่วไหลของค่าภาษีอากรของ
ผู้ประกอบการร่วมในลักษณะรายบุคคล ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลด้านภาษีที่มีการเชื่อมโยงกัน โดยมีความ
ต้องการพัฒนาระบบเพื่อการกํากับและติดตามการเสียภาษี (Tax Monitoring System) ระบบปฏิบัติการร่วม
ด้านภาษี (Tax Joint Operation System) ระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติในการชําระภาษีแบบอัตโนมัติ
รวมถึงการจัดทําระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารความเสี่ยงร่วมกันด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ให้รองรับปริมาณข้อมูลจํานวนมากและ
จํานวนผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานป้องกันการรั่วไหลของค่าภาษีอากรจําแนกตามเกณฑ์เสี่ยงของ 3 กรมภาษี
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการกําหนดสิทธิ การตรวจสอบติดตามการใช้งานข้อมูลและระบบงาน
2.4 พัฒนาระบบให้สามารถประมวลผลข้อมูลความผิดปกติในการชําระภาษีตามเกณฑ์การตรวจสอบ
ให้เป็นแบบอัตโนมัติได้
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
ปัจจุบันใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์สําหรับการ
พัฒนา บุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนาคต ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับสถาปัตยกรรม Big Data ตามกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการข้อมูลของกระทรวงการคลัง และเพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมี
ประโยชน์สูงสุดแก่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางภาษีของภาครัฐ
5.2 บูร ณาการข้อมู ลด้ านภาษี ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อหาเบาะแสตามเกณฑ์เสี่ยงด้านภาษีต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของค่า
ภาษีอากรอาจจะใช้เวลานานขึ้น
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7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
xส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระดับ 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล
1
2
3
4
5
3 กรมภาษี

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วนตาม
ผลลัพธ์ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
อนุมัติโครงการ
ลงนามในสัญญา
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
ออกแบบหน้าจอการทํางาน
พัฒนาระบบ

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การดําเนินงานขอ
อนุมัติโครงการและ
งบประมาณ
2. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การจัดซื้อจัดจ้างและ
ทําสัญญา
4. การพัฒนาระบบ

1 ระบบ
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โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์ ซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในการนําเสนอประชาสัมพันธ์์เนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับข่าว บทความ รวมทั้งการดําเนินงาน
ของ กระทรวงการคลัง และภาคีเครือข่ายของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เว็บไซต์ใหม่จะต้องสามารถสร้างเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของ ข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและ
การค้นหาข้อมูลใช้งานง่าย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เยี่ยมชม มีระบบ บริหารเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับผู้ดูแลระบบในการปรับปรุงและบํารุงรักษา เว็บไซต์ เช่น เครื่องมือในการใส่
เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดีย และวีดิทัศน์ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบเว็บไซต์
จะต้องมีเสถียรภาพ มีระบบสํารองข้อมูล และมีระบบป้องกันไวรัสและการคุกคามจาก ภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมในระบบอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตกระทรวงการคลัง
2.2 เพื่ อ ให้เว็ บไซต์ของกระทรวงการคลังและเว็ บไซต์ เครือข่ายวายุภักษ์ สามารถบริการข้ อมูล
ข่าวสารรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาได้หลากหลายประเภท
2.3 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์ สามารถ
รองรับโปรแกรมช่วยอ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ต (Web Browser) ที่หลากหลาย และรองรับเนื้อหาที่สร้าง
จากภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ได้
2.4 เพื่ อ ให้ เ ว็ บ ไซต์ ส ามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ของ
ผู้รับบริการ
2.5 เพื่อให้เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทํางานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้
2.6 เพื่อให้เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง สามารถแสดงรูปแบบทางภาษาได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา
รวมถึงสามารถให้บริการกับผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยิน
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 180 วัน
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
วงเงินประมาณการจํานวน 16,145,000 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยใช้เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายจากภายนอกเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ
กระทรวงการคลัง
5.2 เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเว็บไซต์เครือข่ายวายุภักษ์
5.3 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์
5.4 เว็บไซต์สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้รับบริการ
5.5 เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและเครือข่ายวายุภักษ์ มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ
ทํางานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้
5.6 เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง สามารถแสดงรูปแบบทางภาษาได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา รวมถึง
สามารถให้บริการกับผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยิน
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการโครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
เครื่องเดิมระบบอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
ระดับ 5 ระดับ
1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
ระดับ
2

3
ระดับ
3

4
ระดับ
4

5
ระดับ
5

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วนตาม
ผลลัพธ์ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
สามารถลงนามในสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ
เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เตรียมเอกสาร
ประกวดราคาและ
ประกาศประกวดราคา
2. ยื่นซองเสนอราคา
3. พิ จ ารณาผลและเซ็ น
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
4. ส่งมอบงาน
5. ตรวจรับ
6. เบิกจ่ายเงิน
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โครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ
1. สาระสําคัญ
การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐที่ผ่านมายังมีข้อจํากัดโดยภาครัฐไม่สามารถ
ให้สวัสดิการและเงินช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการ
กําหนดนโยบายกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันอีกทั้งยังขาด
ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลที่จําเป็นต่อการเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนั้นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่
เริ่มครั้งแรกในปี 2559 และครั้งที่ 2 ในปี 2560 จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการจัดทําฐานข้อมูลเชิงลึกของ
บุคคลที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรง
กลุ่มเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้พัฒนาให้มีระบบการลงทะเบียนสําหรับประชาชน ติดตั้ง
ณ จุดรับลงทะเบียนสํานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต โดย
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ
ลงทะเบียนของธนาคาร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
และธนาคารกรุงไทย ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 26
หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กรมการปกครอง กรมที่ ดิ น กรมสรรพากร สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม กรมบั ญ ชี ก ลาง
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ-ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 20 แห่ง
การส่งข้อมูลผู้ผ่านสิทธิไปให้กรมบัญชีกลางจัดทําบัตรสวัสดิการ
การดําเนินโครงการทําให้เกิดฐานข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้
การจัดสรรสวัสดิการภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการอื่น
14 กระทรวง /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเข้าถึงการให้สวัสดิการ
อื่นๆ ของรัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อยตามระดับกลุ่มเป้าหมายความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาของรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนและระบบเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียน
เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิและการยืน่ อุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียน
เพื่อพัฒนาระบบแจ้งผลการอุทธรณ์
เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ

3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตั้งแต่ มกราคม 2560
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
ปัจจุบันใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์สําหรับการ
พัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในอนาคตหากนโยบายภาครัฐต้องการให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีเครื่องมือ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 มีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเชิงลึกเพื่อรัฐบาลใช้กําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
5.2 เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้กําหนดนโยบายด้านการเงินการคลัง
5.3 ผู้มีรายได้น้อยได้รับการจัดสรรสวัสดิการ ได้ตามระดับกลุ่มเป้าหมายและความจําเป็นเร่งด่วน
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ ของหน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้องทําให้
ไม่ได้รับสิทธิและการจัดสวัสดิการของรัฐ
วิธีการป้องกัน พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนเพื่อนําข้อมูลไป
ตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบ ตลอดจนการสร้างกลไกให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านสิทธิสามารถเดินทาง
ไปยื่นตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบได้ทางตรง
7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาระบบ
การลงทะเบียน การจัดทําฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน ระบบการตรวจสอบสิทธิและการยื่นอุทธรณ์ ระบบแจ้งผล
การอุทธรณ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
1) นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 0-2126-5800 ต่อ 3211 3222
2) นางเสาวภา บุญธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร 0-2126-5800 ต่อ 3501
3) นายธาดา ชพานนท์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
โทร 0-2126-5800 ต่อ 3303
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
1
ระดับความสําเร็จการ
ระดับ 5 ระดับ
จัดทําโครงการ
1
ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ
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เกณฑ์การให้คะแนน
2
ระดับ
2

3
ระดับ
3

4
ระดับ
4
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5
ระดับ
5

เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วนตาม
ผลลัพธ์ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
พัฒนาระบบการยื่นขออุทธรณ์และตรวจสอบผลการอุทธรณ์ออนไลน์
พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลผูม้ บี ัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พัฒนาระบบการรับแจ้งความประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พัฒนาระบบการประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล
พัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ

9. แผนปฏิบตั งิ าน

พัฒนาระบบรับ
ลงทะเบียนฯ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
1
ระบบ

ประมวลผลการ
ลงทะเบียน

14
ล้านราย

พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนออนไลน์

1
ระบบ

ประมวลผลการตรวจสอบ
สิทธิ

26
หน่วย

พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบสิทธิออนไลน์

1
ระบบ

พัฒนาระบบการยื่นขอ
อุทธรณ์ออนไลน์

1
ระบบ

พัฒนาระบบแจ้งผลการ
อุทธรณ์ออนไลน์

1
ระบบ

การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน
กลาง

1
ชุดข้อมูล

กิจกรรม
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โครงการจ้างการดําเนินการปฏิบตั งิ านและบํารุงรักษาระบบ GFMIS
(Operation & Maintenance: O&M) ประจําปีงบประมาณ 2561
1. สาระสําคัญ
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เป็นการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลระบบเครือข่ายสื่อสาร การจัดหาสถานที่ตั้งสําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์
คอมพิวเตอร์สํารอง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร การจัดหาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ และดําเนินการบํารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software โดยไม่รวมถึง
การแก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมในฟังก์ชั่นการทํางานใหม่ และ SAP Module ใหม่
2. วัตถุประสงค์
2.1 บริหารจั ดการและควบคุ ม ดู แ ลระบบเครือข่ า ยสื่ อสารของ ระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE
GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS
2.2 บํารุงรักษาระบบ บํารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software
2.3 ดําเนินการให้ระบบ GFMIS สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ 149,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านบาท)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
5.2 Hardware และ Software ระบบ GFMIS ได้รับการบํารุงรักษาแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.1 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
7.2 นางเกยุรา ไชยนาพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02-126-5900 ต่อ 3601, 3307
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS
ไม่สามารถให้บริการได้
(Unplanned downtime)
ภายใน 1 ปี

ผลการดําเนิน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
งานที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
ร้อย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ละ 1
1
5
4
3
2
1

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบ GFMIS รายงวด (เดือน)
3. ตรวจสอบผลดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบเพิ่มเติมสําหรับงวดที่ 6 และ 12
เดือน

ระบบ GFMIS
สามารถใช้งาน
ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ
1. * จํานวนชั่วโมงที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned downtime) นับเฉพาะเวลา
ราชการเท่านั้น (วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ทั้งนี้
ไม่นับรวมการหยุดให้บริการที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า หรือได้แจ้งกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไว้
ล่วงหน้าแล้วและไม่รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดจาก Software อื่น ๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือรายการที่ผู้รับจ้าง
ได้บํารุงรักษา เช่น SAP Software
2. เกณฑ์การให้คะแนนจะได้ระดับ 5 ขึ้นอยู่กบั การควบคุม ดูแล และดําเนินการปฏิบัติงานของบริษัท
กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับและ
ควบคุม
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โครงการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ตามแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทําให้การปฏิบัติ
ราชการหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกล่าว
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามนัยแห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.
2548 และระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ที่กําหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่า
การ และปลัดกระทรวง โดยให้ผู้ตรวจราชการมีหน้าที่ตรวจราชการระดับนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ
ของกระทรวงการคลั งและติ ด ตามประสานงานระหว่า งส่ ว นราชการระดับ กรม และรั ฐ วิ ส าหกิ จในสั งกั ด
กระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักตรวจสอบและประเมินผลจึงจัดทําแผนการตรวจราชการขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานในกํากับ
ของกระทรวงการคลั ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการนํานโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลั ง ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเข้าใจกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
2.2 เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังได้ปฏิบัติราชการถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของรัฐมนตรี คําสั่งของนายกรัฐมนตรี คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง หรือไม่ รวมถึงหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ใ นสังกัด
กระทรวงการคลังได้ปฏิบัติราชการเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง หรือไม่
2.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2.4 เพื่อรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงการคลัง และประชาชน
2.5 เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพื้นที่
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
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4. ทรัพยากร
งบประมาณ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
5.2 สามารถกํากับ เร่งรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ ของ
รั ฐ มนตรี คํ า สั่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี คํ า สั่ ง ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และคํ า สั่ ง ของปลั ด
กระทรวงการคลัง รวมถึงบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
5.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
5.4 สามารถรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวงการคลัง และประชาชน
5.5 สามารถแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพื้นที่
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไว คงทวี
นางนงนุช คุณรัตนไตร

ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
โทร 0-2126-5800 ต่อ 2781
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง
โทร 0-2126-5800 ต่อ 2733

8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด
จํานวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ
ตรวจติดตาม

ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
2558 2559 2560
900
หน่วย

ค่า
เป้าหมาย
2561
900
หน่วย
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เกณฑ์การให้คะแนน
1
N/A

2
3
4
5
150 300 450 900
หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. รวบรวมข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงานในสังกัด ศึกษา
วิเคราะห์ และกําหนด
แนวทาง ประเด็นการ
ตรวจราชการเพื่อจัดทํา
แผนการตรวจราชการ
2. ตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัด ในส่วนภูมิภาค
และเขตตรวจราชการใน
ส่วนกลางพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่
และระดับนโยบาย
3. จัดทํารายงานผลการ
ตรวจราชการ พร้อม
ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร ระดับสูง และ
จัดทํารายงานสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะระดับ
นโยบายจากการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง
รายไตรมาส เสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง ลงนาม
ถึงผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานรับตรวจเพื่อ
พิจารณาดําเนินการและ
แจ้งกระทรวงการคลัง
ทราบ
4. จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ฯ ของหน่วยรับตรวจ
เสนอผู้ตรวจราชการฯ
5. จัดทําสรุปรายงานผล
การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการแระทรวง
การคลัง รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน เสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง

แผนการ
ตรวจ
ราชการ
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ตรวจติดตาม
การ
ดําเนินงาน
ของหน่วย
รับตรวจ
รายงานผล
การตรวจ
ราชการ
พร้อม
ข้อเสนอแนะ
ไปยัง
ผู้บริหาร

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตาม
ข้อเสนอแนะ
สรุปรายงาน
ผลการตรวจ
ราชการ
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โครงการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
1. สาระสําคัญ
สํานักตรวจสอบและประเมินผลเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 มีภารกิจหน้าที่สําคัญประการหนึ่งคือ บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และ
ข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง และเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการกรณีดังกล่าวหลายประการ ดังนี้
1) เรื่องร้องทุกข์ที่แก้ไขได้ ขอให้แก้ไขทันที/แจ้งผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
2) เรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ขอให้รายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและในระยะเวลาที่
เหมาะสม
3) เรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์ซ้ําเข้ามาอีก โดยไม่ได้รับทราบการแก้ไขระดับพื้นที่
4) ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานทุกกระทรวงในพื้นที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบ
5) เรื่องร้องทุกข์บางเรื่องต้องชี้แจงทําความเข้าใจ/บางเรื่องต้องแก้ไขด้วยกฎหมาย ขอให้ทุกคนอยู่ใน
ความสงบ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดขอบเขตไว้ดังนี้
* เรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งที่มีมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
* จํานวนเรื่องร้องทุกข์ หมายถึง จํานวนเรื่องร้องทุกข์ที่ผ่านสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน (นับเรื่องเข้ามาถึง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561)
* ดําเนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่
1) เรื่องที่ดําเนินการแล้วได้ตามประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
2) เรื่องที่ดําเนินการแล้วได้ตามประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
3) เรื่องที่ดําเนินการแล้วไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง และได้แจ้งทําความเข้าใจกับผู้ร้อง
4) เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ หรือเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
5) เรื่องร้องทุกข์ที่ได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ร้อง หรือระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตร
สนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐานและได้ชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
ตามควรแก่กรณี
6) เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดําเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดําเนินการอยู่แล้ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อติดตามเร่งรัดการดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดให้ได้
ข้อยุติอย่างต่อเนื่อง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
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4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ภายในเวลาอันรวดเร็วและได้ข้อ
ยุติเพิ่มมากขึ้น
5.2 ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1) นายไว คงทวี
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
โทร 0-2126-5800 ต่อ 2781
2) นายกฤษดา วัยวุฒิ
ผู้อํานวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร 0-2126-5800 ต่อ 2616
3) นางนพรัตน์ เดชจริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
โทร 0-2126-5800 ต่อ 2616
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของจํานวนเรื่องราวร้อง
ทุกข์ผ่านสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับการ
ดําเนินการจนได้ข้อยุติ
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ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
2558 2559 2560
ร้อยละ ร้อยละ
90
90

ค่า
เป้าหมาย
2561
ร้อยละ
90

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อย
ละ
86

2
ร้อย
ละ
87

3
ร้อย
ละ
88

4
ร้อย
ละ
89
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5
ร้อย
ละ
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

1

2

3 4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)
1 1 1 1 1 1 1
3 4 5 6 7 8 9

1. จัดทําร่างหนังสือเสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง การคลังลงนาม
เพื่อส่งเรื่องราวร้องทุกข์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อม
แจ้งผลการดําเนินการเบื้องต้นให้ผู้
ร้องทุกข์ทราบ
2. ติดตามผลการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
3. วิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากรายงาน
ของหน่วยงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวง การคลังเพื่อทราบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการ ยุติเรื่องแล้วแต่
กรณี
4. แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
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การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีดําริให้มีการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
เป็นประจําทุกเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหาร) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดังสูงของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นกลไกที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นทําให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อยุติที่นําไปสู่การปฏิบัติงาน
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า /ปั ญ หาอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น งาน
ตามภารกิจสําคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและมีความเข้าใจตรงกัน และยังเป็นการบูรณาการการทํางานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้การทํางานต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จ
2. วัตถุประสงค์
2.1 มอบหมายงานและแจ้งให้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงการคลัง
2.2 ติดตามความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามภารกิจสําคัญของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
2.3 บูรณาการทํางานและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
4. งบประมาณ
- ไม่มี 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานของกระทรวงการคลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิดในการประชุมฯ
5.3 สามารถถ่ายทอดข้อมูลและมอบหมายงานไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2636
2) นางตรัยลดา ดรงคมาศ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน
โทร. 0-2126 - 5800 ต่อ 2649
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3) นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2695
4) นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
โทร. 0-2126 - 5800 ต่อ 2699
5) นางสาวจันจิรา เรียงแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 0-2126 - 5800 ต่อ 2650
6) นางสาวกัญญาภัทร บุญประกอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 0-2126 - 5800 ต่อ 2570
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จในการจัด ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ประชุมผู้บริหารระดับสูง
1
2
3
4
5
กระทรวงการคลัง

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
แจ้งเวียนกําหนดการประชุมฯ (รายเดือน) ประจําปี 2561
ติดตามผลการดําเนินงานจากการประชุมฯ ครั้งก่อน
จัดทําระเบียบวาระการประชุมฯ ได้ครบถ้วนตามนโยบายของผู้บริหาร

หมายเหตุ : การประชุมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหาร
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย

1. จัดทําหนังสือเชิญ
การประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง (รายเดือน)
ประจําปี 2561

จัดทําหนังสือถึง
ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง เพื่อ
แจ้งให้ทราบถึง
กําหนดการประชุมฯ
2. จัดเตรียมเอกสาร
จัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ ตาม การประชุมฯ
ระเบียบวาระ
แล้วเสร็จ
การประชุม ที่ผู้บริหาร
กําหนด
3. จัดทําบันทึกช่วยจํา
จัดส่งบันทึกช่วยจําการ
การประชุมฯ นําเสนอต่อ ประชุมฯ ให้ผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูงของ
และหน่วยงานที่
กระทรวงการคลัง
เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
ปลัดกระทรวงการคลังได้มีดําริให้จัดทํายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยโดยการปรับเปลี่ยนกลไกการ
ขับเคลื่อนการเติบโตชุดใหม่ (New Growth Engines) หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางกับดักความ
เหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนากระทรวงการคลังจึงได้กําหนดให้หน่วยงานใน
สังกัดจัดทําแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561– 2564 ที่มีความสอดคล้อง
กั บ แนวทางพั ฒ นาประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการดํ า เนิ น งานและกํ า หนดให้
หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาสต่อไป
2. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของรัฐบาล
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงการคลั ง และเป้ าหมายของประเทศไทย 4.0 ซึ่ งจะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้ แ ก่
หน่วยงานในสังกัดและสามารถใช้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังต่อไปได้
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
4. งบประมาณ
- ไม่มี 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานในสังกัดนําแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ไปใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาสซึ่งรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว
จะช่วยทําให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากําหนดนโยบาย เร่งรัดติดตามการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้ทันท่วงที
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2636
2) นางตรัยลดา ดรงคมาศ
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2649
3) นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2695

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
5
5
5
ระดับ 1 ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4

5
ระดับ
5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 แล้วเสร็จ
2
3
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 แล้วเสร็จ
4
5
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 แล้วเสร็จ
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด จํานวน 8
หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สํานักบริหารหนี้สาธารณะ และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม
1. ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ
2561 -2564
2. ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ 2561
- 2564
3. เสนอการทบทวน
แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ 2561 -2564
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4.ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ของกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ
2561 -2564 ไปยัง
หน่วยงานในสังกัดทราบ
และนําไปปฏิบัติ
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เป้าหมาย
หน่วยงานในสังกัด
ดําเนินการทบทวน
แผนฯ และแจ้งให้
กระทรวงการคลัง
ทราบ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานฯ
รายไตรมาส
ปลัดกระทรวงการคลัง
เห็นชอบแผนฯ

แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการ
ดําเนินงานต่อไป
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การดําเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
สํานักงบประมาณ (สงป.) ได้กําหนดให้กระทรวงการคลังดําเนินการกําหนดเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงและตัวชี้วัดของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และกําหนดให้สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (สป.กค.) กําหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ
ของ สป.กค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงการคลัง โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ดําเนินการดังนี้
1) กําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัดของกระทรวงการคลังและ สป.กค.ให้มีความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังและเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของ สป.กค.
2) ดําเนินการในระบบ e-Budgetingเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณสามารถดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
3) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
4. งบประมาณ
- ไม่มี 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้มีงบประมาณรายจ่ายประจําปี สําหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงิน
แผ่นดิน เพื่อดําเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2636
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2) นางตรัยลดา ดรงคมาศ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2649
3) นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทร. 0-2126 – 5800 ต่อ 2695
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560
2561
1
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้าน ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณ
1
ของกระทรวงการคลัง และ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
จัดทําข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของกระทรวงการคลัง และ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าย
งบประมาณของกระทรวงการคลัง และ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดําเนินการเชื่อมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังและเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในระบบ e-Budgeting ของสํานัก
งบประมาณ
ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562ของกระทรวงการคลัง และ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประสานงานติดตามข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการงบประมาณ ขอเพิ่มเติม (ถ้ามี)

*หมายเหตุ :การดําเนินการเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ หรือตามที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
9. แผนปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. จัดทําข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของ
กระทรวงการคลังและ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

จัดทําข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ
แล้วเสร็จ ตามที่
สงป. กําหนด
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กิจกรรม

เป้าหมาย

2. กําหนดเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานตัวชี้วัด และ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้
จ่ายงบประมาณของ
กระทรวงการคลังและ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
3. ดําเนินการเชื่อมโยง
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังและ
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงและเป้าหมาย
การให้บริการของ
สป.กค. ในระบบ
e-Budgeting ของ
สํานักงบประมาณ
4. ประสานงานและ
จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการชี้แจงการ
พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562ของ
กระทรวงการคลังและ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
5. ประสานงานติดตาม
ข้อมูลตามที่
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ ขอเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

กําหนดเป้าหมาย
การให้บริการฯ
แล้วเสร็จ ตามที่
สงป. กําหนด

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2560

ดําเนินการ
เชื่อมโยงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ฯ
แล้วเสร็จ ตามที่
สงป. กําหนด

ประสานงานและ
จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการชี้แจง
การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ
แล้วเสร็จ ตามที่
สงป. กําหนด

ประสานงานติดตาม
ข้อมูลตามที่
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ
ขอเพิ่มเติม
แล้วเสร็จ ตามที่
สงป. กําหนด
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การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และติดตามประเมินผล
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานขององค์ ก รบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย และการบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีขึ้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้สามารถทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผู้บริหาร ตลอดจนยุทธศาสตร์
ขององค์กรได้
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดได้อย่างต่อเนื่อง
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
2) นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
3) นางสาวสุพิณญา มณีขัติย์

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2619
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
- ร้อยละ ร้อยละ
93.13
95

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ
75

2
ร้อย
ละ80

3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95

*หมายเหตุ: วัดผล ณ 15 กันยายน 2561

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ทบทวนผลการ
โครงการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ทุกหน่วยงานใน
โครงการ
สังกัดจัดส่งรายละเอียด
โครงการ
3. ศึกษา วิเคราะห์
โครงการที่ทุกหน่วยงาน โครงการ
จัดส่ง
4. จัดทําร่างแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อนําเสนอ
แผนปฏิบัติ
ผู้บริหารพิจารณาให้
ราชการ
ความเห็นชอบ
5.ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการให้หน่วยงาน
ทุก
และบุคลากรในองค์กร หน่วยงาน
ได้รับทราบ
ในสังกัด
6.หน่วยงานในสังกัด
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
7. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของไตรมาส
ที่ 2 และ 3

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ
ผลในไตร
มาสที่ 2
และ 3

8. ติดตามผลการดําเนิน
งานของไตรมาส4
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โครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2
1. สาระสําคัญ
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และมีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่
มากมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อรองรับต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วที่มีอยู่รอบด้าน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและผู้รับบริการ รวมถึง
เป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทําโครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 2 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนากระบวนการทํางาน
2.2 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่รอบด้าน
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือผลตอบแทนต่อ
ผู้รับบริการและหน่วยงาน
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
4.1 เบิกค่าใช้ จ่ายในการดํ าเนินโครงการจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 196,700.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
4.2 แต่งตั้งองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลคนคลังคิด
Season 2
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้
แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนากระบวนการทํางาน
5.2 บุคลกรในสังกัดเกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติงาน สามารถรองรับต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตที่มีอยู่รอบด้าน
5.3 สามารถนําผลงานนวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ลดต้นทุน
เวลา และค่าใช้จ่าย
5.4 เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
6.1 ไม่มผี ู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือ ยังไม่มีผลงานที่เหมาะสมในการได้รับรางวัล
6.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ เนื่องจากติดขัดเรื่อง
งบประมาณ หรือความพร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1) นายวรุต วิกรมโรจนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
2) นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 0-2126-5800 ต่อ 2647,2565
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการประกวด
รางวัล คนคลังคิด
Season 2

ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
5
ระดับ 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายรายตัวชี้วดั
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการประกวดรางวัล คนคลังคิด
ระดับคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คําอธิบาย
การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การประกวด
การจัดประชุมคณะ กรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบกลั่นกรอง
การจัดนําเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบกลั่นกรองต่อคณะกรรมการตัดสิน
การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบตัดสิน
การจัดพิธีประกาศและมอบรางวัลตามโครงการประกวดรางวัลคนคลังคิดSeason 2

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย
ก.ย.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

1. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสิน
2. การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การประกวด
3. การกําหนดระยะเวลารับสมัครผลงาน
และการประชาสัมพันธ์แนะนําโครงการฯ
4. การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาคัดเลือกผลงานรอบกลั่นกรอง
5. การจัดนําเสนอผลงานของผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกรอบกลั่นกรองต่อ
คณะกรรมการตัดสิน
6. การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาคัดเลือกผลงานรอบตัดสิน
7. การจัดพิธีประกาศและมอบรางวัลตาม
โครงการประกวดรางวัลคนคลังคิดSeason
2
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โครงการค้นคนคลัง
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยกระทรวงการคลั ง มี ห น้ า ที่ ภ ารกิ จ และบทบาทสํ า คั ญ ในการนํ า เสนอนโยบายและมาตรการ
ด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง นอกจากนี้ ก ระทรวงการคลั ง จะต้ อ งดํ า เนิ น งานและบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ของกระทรวงการคลังที่ส อดรั บการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ด้วยยึดหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการดําเนินงานของกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ และพร้อมให้เป็นหน่วยงานกลางที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้เชื่อมโยงให้
เกิ ดการบู รณาการการทํ างานร่ วมกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน อี กทั้ งพั ฒนาบุ คลากรของ
กระทรวงการคลังให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริต พร้อมสนับสนุน ยกย่อง เชิดชู บุคลากรผู้นําต้นแบบการ
ปฏิบัติและบริหารงานให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังได้นําไปเป็นแนวทางการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจของประเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการค้นคนคลัง เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
เกียรติแก่ข้าราชการกระทรวงการคลังที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจนสําเร็จด้วยความตั้งใจ มีมานะ
อุตสาหะ และเป็นมืออาชีพ เพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลผู้นําต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่ งเสริมและสนั บสนุนข้าราชการกระทรวงการคลังให้นําหลั กคิ ดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้นําไปปฏิบัติ เพื่อสร้างตนและประเทศชาติ
2. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้นําต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าราชการ
กระทรวงการคลังยึดถือนําไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้แก่
ข้าราชการกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนและประเทศชาติ
4. เพื่อเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนแนวทางการทํางานให้แก่ข้าราชการกระทรวงการคลัง นําไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจของประเทศ
6. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
มกราคม - พฤษภาคม 2560
4. งบประมาณ
2,700,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ข้าราชการกระทรวงการคลังได้นําหลักคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อ
สร้างประโยชน์สุขโดยรวมต่อตนเอง ประชาชน และประเทศชาติ
2. ข้าราชการกระทรวงการคลังยึดนําแนวทางการปฏิบัติของผู้นําต้นแบบไปเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติและบริหารงานได้อย่างสําเร็จและเป็นมืออาชีพ
3. ข้าราชการกระทรวงการคลังเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติและบริหารงานเพื่อผลประโยชน์โดยรวมต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ
4. เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ก ารดํ า เนิ น งานของกระทรวงในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น อย่ า งมี
ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นายวรุต วิกรมโรจนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร 0 2126 5800 ต่อ 2565 , 2647
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560
2561
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
5
5
โครงการค้นคนคลัง

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

คําอธิบายรายตัวชี้วดั
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการค้นคนคลัง
ระดับคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คําอธิบาย
จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาผู้เหมาะสม แล้วเสร็จ
จัดประชุมคณะกรรมการรอบแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกสรรหาผู้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้
(คัดเลือกตามเกณฑ์ขั้นต้น)
จัดประชุมคณะกรรมการรอบตัดสิน เพื่อให้ได้รายชื่อผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์)
จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลผู้ได้รับรางวัลผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรและหน่วยงาน
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9. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ม.ค. 61

แผนการดําเนินงาน
ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61

1. การจั ด ประชุ มคณะกรรมการ เพื่ อพิ จ ารณาวาง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาผู้เหมาะสม
2. การเสนอขอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมและเข้าเกณฑ์ใน
การรั บ รางวั ล ผู้ นํ า ต้ น แบบจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง (กระทรวงการคลังมีหนังสือให้แต่ละ
หน่วยงานพิจารณานําส่งรายชื่อ)
3. การจัดประชุมคณะกรรมการรอบแรก เพื่อพิจารณา
คั ดเลื อกสรรหาผู้ เหมาะสมตามเกณฑ์ ที่ ได้ กํ าหนดไว้
(คัดเลือกตามเกณฑ์ขั้นต้น)
4. การจัดประชุมคณะกรรมการรอบตัดสิน เพื่อให้ได้
รายชื่อผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์)
5. การผลิตสื่อเพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผล
ผู้ได้รับรางวัลผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงาน
6. การจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ
ผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงาน
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลผู้ได้รับรางวัล
ผู้นําต้นแบบการปฏิบัติงานไปสูบ่ ุคลากรและหน่วยงาน
ในสังกัดผ่านช่องทางต่างๆอาทิyoutube/ eMOFMagazine/ www.mof.go.th
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พ.ค. 61

โครงการ คลินกิ ภาษีกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาเทคโนโลยี วิวัฒนาการรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจ ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นผลมาจากต่างประเทศ
ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจําเป็นต้องมีการปรับตัว ออกมาตรการ เปลี่ยนแปลงนโยบาย และเตรียม
ความพร้อมรับมือในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยในปัจจุบันที่กําลังปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนารูปแบบการดําเนินเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ เพื่อหลุดพ้นการเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือ Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานภาครัฐชั้นนําที่มีบทบาทหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น และการคลั ง ของประเทศ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานให้มีความต่อเนื่อง สอดคล้อง และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่กําลังจะเกิดขึ้น อันจะนําไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการทํางาน และการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ให้บริการที่มีความทันสมัย เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานดังกล่าว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินการต่อยอดโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังให้มีความต่อเนื่อง สอดคล้อง
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สนั บสนุนการดํ าเนินงานการจัดเก็บภาษีและประสานการทํางานให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะส่งผลทําให้กระทรวงการคลังบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างแท้จริง
ความจําเป็นในการดําเนินโครงการฯ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การดูแลด้านการเงิน การคลัง และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง
คือ การจัดเก็บภาษีที่ถือเป็นการดําเนินงานตามภารกิจด้านรายได้อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั้น
การพัฒนาศักยภาพการทํางานผ่านการส่งเสริมบุคลากรให้มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ และมีทักษะการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของภาครัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ดังนั้น การส่งเสริม
ให้บุคลากรของภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลงานในด้านการจัดเก็บภาษีมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน และถูกต้อง จึงเป็นสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่ง นอกจากนี้ การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องภาษีผ่านสื่อการเรียนรู้ช่องทางต่างๆ ในรูปแบบ
ใหม่ จะทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายในยุค Thailand 4.0 นี้ และเพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุง
และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมโดยรวมและพั ฒ นากระทรวงการคลั ง ให้ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเชิงการให้องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีและการปฏิบัติงาน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้คําปรึกษาเรื่องบูรณาการภาษี (หมอภาษี) ของโครงการฯ
2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการคลัง
3) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง
แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
อื่นๆ (องค์ความรู้/บุคลากร/เครื่องมือ) 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1) หมอภาษีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบูรณาการภาษี เข้าใจในกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในด้านภาษีของ 3 กรมได้
2) กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ ของคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
การดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ และ Mobile Application อาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องตรวจสอบแก้ไข และทดลองใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. นายวรุต วิกรมโรจนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
2. นายพจน์ บริสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 0-2126-5800 ต่อ 2673
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนวีดีทัศน์สั้น 6 Secret
SMEs by คลินิกภาษี
กระทรวงการคลังจํานวน 4 เรื่อง
2. ร้อยละเฉลี่ยของผลการ
ประเมินความเข้าใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ภาษี

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
4 เรื่อง
ร้อยละ
90100

เกณฑ์การให้คะแนน
1
-

2
1
เรื่อง

3
2
เรื่อง

4
3
เรื่อง

5
4
เรื่อง

10- 3029 49

5069

7089

90100

คําอธิบายตัวชี้วัด:
1. การจัดทําวีดีทัศน์สั้น 6 Secret SMEs by คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จํานวน 4
เรื่อง จะดําเนินการจัดทําโดยสรรหาผู้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมดําเนินการตัดต่อวี
ดีทัศน์เพื่อให้มเี นื้อหากระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อนําไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป การดําเนินการในขั้นตอน
ดังกล่าวจึงอาจใช้ระยะพอสมควร
2. ช่วงร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมินของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษี
โดยดําเนินการตามแบบจําลองของเคิร์กแพทริก โดยจะใช้การประเมินระดับปฏิกิริยา และระดับการเรียนรู้
แล้วจึงนํามาทําเป็นร้อยละเฉลี่ยเพื่อประเมินอีกครั้ง
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9. แผนปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การจัดทําวีดีทัศน์สั้น
6 Secret SMEs by
คลินิกภาษีกระทรวง การ
คลังจํานวน 6 เรื่อง
2. ช่วงร้อยละเฉลี่ยของ
ผลการประเมินของผู้เข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการด้านภาษี

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

77

โครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รบั รางวัลเพชรวายุภกั ษ์ ครัง้ ที่ 6
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลั ง ได้ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงกระทรวงการคลั ง
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการแสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาใช้สร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในบริบทของกระทรวงการคลังให้สอดคล้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ด้วยการ
ดําเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ซึ่งกระทรวงการคลังจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นประเภท
หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับสํานัก และระดับบุ คคล/คณะบุ คคล ผลงานและแนวคิดที่ชนะการ
ประกวดรางวัลแล้วเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง จําเป็นที่จะต้องทบทวนและพัฒนาให้ผลงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ขยายผลกระทบเชิงบวก รวมทั้ง เตรียมความพร้อมให้ผลงานสามารถส่งไปประกวดในเวทีระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ อาทิ รางวัลเลิศรัฐ รางวัล UN Public Service Award เป็นต้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ยอดผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เพชรวายุ ภั ก ษ์ อั น นํ า ไปสู่ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด คื อ การทํ า ให้
กระทรวงการคลังทันสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสอดรับกับนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็ นจุดเริ่ มต้นในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงผลงานที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ให้มีประสิทธิภาพ
ขยายผลกระทบทางบวกให้ มากยิ่ งขึ้ น อี กทั้ งเป็ นการสร้ างการบ่ มเพาะความคิ ดเชิ งนวัตกรรมให้ ข้ าราชการ
กระทรวงการคลังสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้พร้อมส่งการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งถัดไป อัน
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมสร้างชุ มชนนวั ตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ ในกระทรวงการคลัง ขั บเคลื่ อนให้
กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนการทํางานจากราชการแบบเดิมไปสู่การทํางานบนฐานนวัตกรรมตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน สนับสนุนความยั่งยืนให้กับการ
คลัง เศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพิ่มศักยภาพต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปใช้ปฏิบัติได้จริง สร้างผลกระทบที่ดีให้มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสอด
รับกับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
2.2 เพื่อส่งเสริมและเพาะบ่มความคิดเชิงนวัตกรรมให้ข้าราชการกระทรวงการคลังสามารถใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการทํางานและการให้บริการประชาชน สร้างผลงานนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องอัน
เป็นการเตรียมความพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งถัดไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
4. ทรัพยากร
3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ได้รับการพัฒนาต่อยอด ให้มีประสิทธิภาพ ขยายผลกระทบ
ทางบวกให้มากยิ่งขึ้น
5.2 ข้าราชการกระทรวงการคลังสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้พร้อมส่งการประกวดรางวัล
เพชรวายุภักษ์ครั้งถัดไป
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายสิท ธิ รั ตน์ ดรงคมาศ
ผู้อํา นวยการสํานัก นโยบายและยุท ธศาสตร์
นายวรุ ต วิ ก รมโรจนานั นท์ นั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผนชํา นาญการพิ เศษ
นายอมรชั ย บ้า นเมื อ ง
นั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผนปฏิบัติ ก าร
สํานัก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ โทร 0 2126 5800 ต่อ 2677 2647
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาแนวคิดที่
ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 6

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
5
ระดับ
1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
ระดับ
2

3
ระดับ
3

4
ระดับ
4

5
ระดับ
5

คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คําอธิบาย
การจัดทําแผนการดําเนินงานสําเร็จเรียบร้อย
การสัมมนาเพื่อต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์สําเร็จเรียบร้อย
การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์สําเร็จเรียบร้อย
กิจกรรมคลินิกให้คําปรึกษาเรื่องนวัตกรรมสําเร็จเรียบร้อย
การจัดนิทรรศการผลงานที่ได้รับการต่อยอดได้สําเร็จเรียบร้อย
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขออนุมัติโครงการ
การจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
การสัมมนาเพื่อต่อยอด
ผลงานที่ได้รับรางวัล
เพชรวายุภักษ์
การสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมส่งผลงานเข้า
ประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์
กิจกรรมคลินิกให้
คําปรึกษาเรื่องนวัตกรรม
การจัดนิทรรศการผลงาน
ที่ได้รับการต่อยอด
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โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภกั ษ์ ครัง้ ที่ 7
1. สาระสําคัญ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจําเป็นต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานภาครัฐชั้นนําที่มี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะ
คิดค้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกระทรวงการคลัง
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการพัฒนาองค์กร
และการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในบริบทของกระทรวงการคลังให้สอดคล้องเท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง อันนําไปสู่เป้าหมายในการประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนากระทรวงการคลังให้ทันสมัย
และเพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จึงดําเนินการจัดทําโครงการการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลังได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม พัฒนาองค์การและบริการเพื่อให้
ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และก้าว
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้นวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดเก็บภาษีอากรต่อไปได้ โดยมีตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์
ซึ่ ง สนั บ สนุ น การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรจํ า นวนมาก เช่ น ผลงาน“RD Smart Tax Application” ซึ่ ง เป็ น
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปเข้าถึงระบบงานของกรมสรรพากรได้ง่ายขึ้น เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดให้มีการประกวดผลงาน/แนวคิด นวัตกรรมในบริบทของกระทรวงการคลัง
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกระทรวงการคลังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการทํางานและ
การบริการประชาชน
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
4. ทรัพยากร
6,880,000.-บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 ข้าราชการกระทรวงการคลังมีความคิดสร้างสรรค์ในการค้นคิดนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานและรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
5.2 เป็นการสร้างนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงการคลัง
5.3 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่กระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพในการทํางานและการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
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6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิ ด ชอบหลั ก: นายสิ ท ธิ รั ตน์ ดรงคมาศ
ผู้อํา นวยการสํานั ก นโยบายและยุท ธศาสตร์
นายวรุ ต วิ ก รมโรจนานันท์ นั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผนชํา นาญการพิ เศษ
นายอมรชั ย บ้ า นเมื อ ง
นั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผนปฏิบัติ ก าร
สํานัก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ โทร 0 2126 5800 ต่อ 2677 2647
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
โครงการประกวดรางวัล
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7

ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คําอธิบาย
การจัดทําแผนการดําเนินงานสําเร็จเรียบร้อย
การจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลั่นกรองสําเร็จเรียบร้อย
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานฯ พิจารณาผลงานสําเร็จเรียบร้อย
การนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินฯ สําเร็จเรียบร้อย
พิธีมอบรางวัลสําเร็จเรียบร้อย

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การจัดประชุม
คณะกรรมการตัดสินและ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
2. ระยะเวลาส่งผลงาน และ
การประชาสัมพันธ์แนะนําการ
ส่งผลงานเข้าประกวด
3. คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานฯ พิจารณาผลงาน
4. การนําเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการตัดสิน
5. พิธีมอบรางวัล
6. การประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์
ครั้งที่ 7
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โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังได้จัดทําแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)
ประจําปีงบประมาณ 2560 – 2564 ในการนี้ สป.กค. ได้มอบหมายให้ สบค. จัดทําโครงการ “รับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์”
2. วัตถุประสงค์
2.1 ทําให้ผู้รับบริการ (ผู้สมัคร) เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
2.2 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ทําให้หน่วยงานมี
โอกาสเลือกบุคลากรได้หลากหลายขึ้น
2.3 ลดจํานวนเอกสาร และพื้นที่จัดเก็บเอกสารของส่วนราชการ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ - ไม่มี –
อื่นๆ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้สมัครเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
5.2 จํานวนผู้สนใจสมัครมากขึ้น ทําให้ส่วนราชการมีโอกาสเลือกบุคลากรได้หลากหลาย
5.3 ส่วนราชการลดจํานวนเอกสาร และพื้นที่จัดเก็บ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กรณีที่ผู้สมัครใช้คุณวุฒิไม่ตรงกับคุณสมบัติตามที่ สป.กค. กําหนด ทําให้ขาดคุณสมบัติ เสียเวลา และเสีย
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง
ผู้สนับสนุน :

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2126 5800 ต่อ 2601
นางสาววีนา ชาวนาคไร่ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
โทร 0 2126 5800 ต่อ 2691
นายธาดา ชพานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
โทร 0 2126 5800 ต่อ 3303
นางสาวพิมพร ดาวเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
โทร 0 2126 5800 ต่อ 2149
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558 2559
ระดับความสําเร็จในการดํ าเนิน
โครงการรับสมัครงานออนไลน์

-

-

ค่า
เป้าหมาย

2560

61

-

ระดับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการรับสมัครงานออนไลน์
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1
2

ศึกษาหาข้อมูลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครในระบบออนไลน์
ติดต่อธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน เพื่อให้ประสานงานกับบริษัทที่ให้บริการผ่านช่องทางการรับ
สมัครในระบบออนไลน์ ส่วนบริหารการคลัง สํานักบริหารกลาง เพื่อเปิดบัญชีกระแสรายวัน และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ตามลําดับ
จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2. เพื่อสนับสนุนกระบวนการดําเนินโครงการ
ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานในการรับสมัครสอบฯ ในระบบออนไลน์ ตั้ง คกก. ดําเนินการสอบ
คัดเลือก นัดประชุม คกก. เพื่อวางหลักเกณฑ์ และจัดทําประกาศรับสมัคร
ส่งประกาศรับสมัครเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครงานในระบบออนไลน์ของ สป.กค.

3
4
5

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศึกษาหาข้อมูลพร้อม
จนท. มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ความรู้
รับสมัครในระบบ
และ
ออนไลน์
ดําเนินการ
2. ติดต่อธนาคารกรุงไทย ประสาน
(จํากัด) มหาชน เพื่อให้
ด้วยวาจา
ประสานงานกับบริษัทที่
และทํา
ให้บริการผ่านช่อง
หนังสือ
ทางการรับสมัครในระบบ
เชิญ
ออนไลน์ ส่วนบริหารการ ประชุม
คลัง สํานักบริหารกลาง
เพื่อเปิดบัญชีกระแส
รายวัน และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ต ตามลําดับ
3. จัดประชุมผู้ที่
ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องตามข้อ 2. เพื่อ เข้าร่วม
สนับสนุนกระบวนการ
ประชุม
ดําเนินโครงการ
และ
รับทราบ
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
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. ขออนุมัติจากหัวหน้า
มีการ
หน่วยงานในการรับสมัคร ดําเนินการ
สอบฯ ในระบบออนไลน์
อย่าง
ตั้ง คกก. ดําเนินการสอบ ต่อเนือ่ ง
คัดเลือก นัดประชุม คกก.
เพื่อวางหลักเกณฑ์ และ
จัดทําประกาศรับสมัครฯ
5. ส่งประกาศรับสมัคร
มีระบบรับ
เผยแพร่การรับสมัครงาน สมัครงาน
ในระบบออนไลน์ของ
ออนไลน์
สป.กค.
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โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม
1. สาระสําคัญ
ด้วยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่เป็นเสาหลักทางด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจของ
ประเทศ “เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” การกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมย่อมเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งซึ่งจะนําประเทศไปสู่ความ
เจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสมดั่งความมุ่งหมาย ด้วยเหตุนี้กระทรวงการคลังจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยกําหนดกรอบนโยบายภายใต้ “โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม
โปร่งใส ไร้ทุจริต” ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่ “กระทรวงการคลังคุณธรรม” และจัดทําโครงการต่างๆ เพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล่ า ว อาทิ โครงการจั ด ทํ า ปฏิ ญ ญาวายุ ภั ก ษ์ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ระหว่ า ง
กระทรวงการคลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่าง ๆ โครงการช่องทาง
ด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร เป็นต้น
ดังนั้น ในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรมได้นั้น จําเป็นต้องพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร อันเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระทรวงการคลังคุณธรรม ด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังมี
ความเข้าใจและรับรู้คุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร
2.2 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมเชิงบวกทั้งต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จํานวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง
ผู้สนับสนุน
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: นางสาวนงนุช นุตรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2601
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2126 5800 ต่อ 2610
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2860 2561
1
2
3
4
5
จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่
8
4
5
6
7
8
มีการดําเนินการตาม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
แผนงาน

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม
1.รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ สป.
และ สร.คุณธรรม
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.จัดทําร่างแผนพัฒนา
บุคลากร (ด้านคุณธรรม)
ตามโครงการ สป. และ
สร. คุณธรรม
3. นําเสนอร่าง
แผนพัฒนาบุคลากร (ด้าน
คุณธรรม) ตามโครงการ
สป. และ สร.คุณธรรม
ต่อคณะทํางานขับเคลื่อน
สป. และ สร. คุณธรรม
4. ได้รับอนุมัติ
แผนพัฒนา
บุคลากร (ด้านคุณธรรม)
ตามโครงการ สป. และ
สร.คุณธรรม
5. ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร (ด้านคุณธรรม)
ตามโครงการ สป. และ
สร.คุณธรรม
6. ติดตามผลการ
ดําเนินงานแต่ละโครงการ
/ กิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากร (ด้านคุณธรรม)
ภายใต้โครงการ สป. และ
สร.คุณธรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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
การดําเนิน
งาน
ร่างแผน
พัฒนาฯ
ประชุม
คณะทํางานฯ

อนุมัติ
แผนพัฒนาฯ

ดําเนินการ
ตามแผน
พัฒนาฯ
ติดตามและ
ประเมินผล
แต่ละ
โครงการ /
กิจกรรม
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โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรม English Dictionary for Organization
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่
ข้าราชการไทย จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “อังกฤษ
หมูหมู สําหรับคนคลัง” (Easy English for MOF Staff) เพื่อให้บุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการ
ปฏิ บั ติ ง านและในชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 ในข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร กลยุทธ์ที่ 3.1
ส่งเสริมบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข ดังนั้น ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัด ดําเนินการ
ในกิจกรรม English Dictionary for Organization เพื่อรวบรวมเป็นพจนานุกรมองค์กร และเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได้มีการรวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษในส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง เพื่อทําการเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่บุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ในองค์กร
2.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Self- Learning) และ
นําความรู้ที่ได้รับนั้นถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน
2.3 เพื่อเสริมศักยภาพการทํางานเป็นทีม ระหว่างบุคลากรในองค์กร
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
4. ทรัพยากร
4.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 บุคลากรในสังกัดได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
5.2 บุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอ และมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
5.3 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีจํานวนบุคลากรใน
สังกัดที่มีศักยภาพและความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นถือเป็นการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในอนาคต

88

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (ถ้ามี)
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง
ผู้สนับสนุน :

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2601
นางสาวนงนุช นุตรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2610

8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยเผยแพร่
รายเดือนผ่านช่องทางสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ*

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
400 200
คํา
คํา

เกณฑ์การให้คะแนน
2
250
คํา

3
300
คํา

4
350
คํา

5
400
คํา

*โดยพิจารณาจากจํานวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับหน่วยงาน ที่เผยแพร่รายเดือนผ่านช่องทาง
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย
1. แผ่นพับคําศัพท์เพื่อการเรียนรู้
2. การเผยแพร่คําศัพท์ผ่าน QR CODE
3. การเผยแพร่คําศัพท์ทาง E-Mail ของบุคลากรทุกระดับใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2560
2. ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําสื่อเพื่อ
เผยแพร่คําศัพท์ใน
องค์กร

หน่วยงาน
รับทราบและ
ดําเนินการ

3. แจ้งเวียนหน่วยงาน
ต่างๆให้ทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเผยแพร่
คําศัพท์

ทุกหน่วยงาน
รับทราบใน
กิจกรรม

4. ดําเนินการเผยแพร่
คําศัพท์รายเดือน

จํานวน 50
คํา/เดือน

5. ติดตามผลการ
ดําเนินงาน

มีการดําเนิน
การที่ต่อเนื่อง
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มีวิสัยทัศน์ คือ
“เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะรวมทั้ ง การประสานการกํ า หนดนโยบายส่ ง เสริ ม การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ดั ง นั้ น ในการที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง จะสามารถดํ า เนิ น ตามภารกิ จ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์การและประเทศในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความก้าวหน้าบุคลากรในภาครัฐจึง
จําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานได้เหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โดยจะต้องคํานึงถึงทิศทางตามที่องค์กรต้องการ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มี
ความรู้ มีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
4. ทรัพยากร
งบประมาณ: เงินงบประมาณจํานวน 868,600 บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
บุค ลากรในสั งกั ดสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลัง และสํ า นัก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงการคลัง มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่
ปรับเปลี่ยนได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี -
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง
ผู้สนับสนุน :

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2601
นางสาวนงนุช นุตรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2610

8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
ร้อยละของโครงการ/หลักสูตร
ร้อย ร้อยละ
ที่มีการดําเนินการเป็นไปตาม
ละ
90
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
90
ปลัดกระทรวงการคลัง

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อย
ละ
50

2
ร้อย
ละ
60

3
ร้อย
ละ
70

4
ร้อย
ละ
80

5
ร้อย
ละ
90

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ร่างแผนพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง

ร่างแผน

2. นําเสนอแผน
พัฒนาบุคลากรต่อ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง

แผน

3. แจ้งแผนพัฒนา
บุคลากรให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ พร้อม
ทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan)

รายงาน

4. ดําเนินการตาม
แผนที่ได้รับการอนุมัติ

การจัด
กิจกรรม/
หลักสูตร

5.สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

รายงาน

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ก.ย.

โครงการจัดทําและดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง HR–Scorecard ประจํ า ปี 2560-2564 ภายใต้ กรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วนั้น เพื่อ
สนับสนุนให้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์การอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สํานักบริหารทรัพยากร-บุคคลจึงได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ภารกิจ วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จึงได้จัดทําแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR–Scorecard ประจําปี 2561 ภายใต้กรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกําหนดโครงสร้างในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม
2.2 เพื่อให้มีเครื่องมือสําหรับการประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังแบบสมดุลตามหลักการของ HR – Scorecard
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเชื่อมโยงกับนโยบายระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการให้
เกิดความประสานสอดคล้องกัน
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนครอบคลุมมิติต่างๆ ตามที่ ก.พ.กําหนด
และสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี –
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7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง

ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2601
ผู้สนับสนุน :
นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 9021 ต่อ 2606
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
ร้อยละ
80

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อย
ละ
60

2
ร้อย
ละ
65

3
ร้อย
ละ
70

4
ร้อย
ละ
75

5
ร้อย
ละ
80

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน
HR - Scorecard
ปีงบประมาณ
2560

1.รายงานผลให้
คณะทํางานฯ
PMQA หมวด 5
ทราบ
2. นําเสนอท่าน
รองปลัดฯ
3. แจ้งให้ กพร.
ดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ผ่านการ
พิจารณาของ
คณะงาน PMQA
หมวด 5

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ .......
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. ทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
3. ขอความ
รองปลัดฯ ให้
เห็นชอบการ
ความเห็นชอบ
ดําเนินการตามแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
4. ดํ า เนิ น การตาม ดําเนินการตาม
แผน
แผนสําเร็จ ร้อย
ละ 80
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โครงการการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์คาํ สั่งทางปกครอง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาํ สัง่ ทางปกครอง
1. สาระสําคัญ
คํ า สั่ ง ทางปกครองที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คล กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครองได้กําหนดให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ โต้แย้ง หรือคัดค้านคําสั่ง
ทางปกครองได้ โดยกําหนดให้ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งคําสั่ง หากผู้ทําคําสั่งทางปกครองพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อม
เหตุ ผ ลไปยั ง ผู้ มี อํ านาจพิจ ารณาวิ นิ จฉั ยอุ ท ธรณ์ ซึ่ ง ผู้ มีอํ า นาจพิ จ ารณาวินิ จฉั ย อุ ท ธรณ์ไ ด้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก ลุ่ ม
กฎหมายในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ทางปกครองดํ า เนิ น การรวบรวม
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเอกสารหลักฐาน โดยกลุ่มกฎหมายเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คําสั่งทางปกครองพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 เพื่อให้คําสั่งทางปกครองถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ
อื่นๆ (องค์ความรู้/บุคลากร/เครื่องมือ)

ไม่มี

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 ผู้อุทธรณ์ได้ทราบเหตุผลและผลการพิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
5.2 ส่วนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ผู้อุทธรณ์ คําสั่งทางปกครองได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองล่าช้า เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้
แนวทางป้องกันคือ ผู้ทําคําสั่งทางปกครองจะต้องรายงานความเห็น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบถ้วน และดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล
นางสาวศิโรชินี อนันอริยธรรม
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ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย โทร 2626
นิติกรชํานาญการ
โทร 2657
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คําสั่งทางปกครอง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
2558 2559 2560
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
75
75

ค่า
เป้าหมาย
2561
ร้อยละ
80

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
ร้อย ร้อย
ละ ละ
60 65

3
ร้อย
ละ
70

4
ร้อย
ละ
75

5
ร้อย
ละ
80

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําสรุปข้อเท็จจริง
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่ง
ทางปกครอง
จัดทําสรุปข้อเท็จจริงประกอบข้อ
กฎหมายและนําเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ตรวจทาน
และแก้ไข เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาํ สั่ง
ทางปกครอง
นําเสนอสรุปข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง ข้อเท็จจริง
ประกอบกฎหมาย พร้อมพิจารณา
ความเห็นที่ได้เสนอ และให้ความ
เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อ
ที่ประชุม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
สรุปข้อ
เท็จ
จริง
จัดทํา
วาระการ
ประชุม

นําเสนอที่
ประชุม
ที่ประชุม
เห็นชอบ
ตามที่
ฝ่ายเลขา
ฯ เสนอ
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โครงการการดําเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก้ต่างคดีภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
1. สาระสําคัญ
กรณีที่ผู้บริหารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการถูกฟ้องคดีต่อศาลเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็น
เจ้าของสํานวนคดีจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีร่วมกัน
เพื่ อ พิ จ ารณาหาแนวทางในการต่ อ สู้ ค ดี และรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย ตลอดจนการรวบรวม
พยานหลักฐานแห่งคดี และดําเนินการเป็นผู้ประสานงานคดีกับพนักงานอัยการในกรณีที่ให้อัยการดําเนินคดี
แทนส่วนราชการ หรือพิจารณาแก้ต่างคดีกรณีที่ส่วนราชการดําเนินการทางคดีเอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การด้ า นงานคดี ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น รอบคอบ และรั ด กุ ม และเป็ น ไปตาม
กระบวนการยุติธรรม
2.2 เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ
อื่นๆ (องค์ความรู้/บุคลากร/เครื่องมือ)

ไม่มี

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 สํานักงานอัยการมอบหมายให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนส่วนราชการ
5.2 ส่วนราชการดําเนินการแก้ต่างคดีต่อศาลตามกระบวนการยุติธรรม
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
กรณีส่วนราชการดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาของศาล อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการและแพ้คดีได้
แนวทางป้องกันคือเมื่อส่วนราชการได้รับหมายจากศาลจะต้องรีบดําเนินการส่งเรื่องตามระบบสารบัญ
โดยเร่งด่วน และเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะต้องรีบดําเนินการ ตลอดจนผู้บริหารผู้ซึ่งมีอํานาจพิจารณา
ลงนามจะต้องรีบพิจารณาให้ทันภายในกําหนดเวลา
7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางสาวอารีย์
นางสาวศิโรชินี
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วรรณาเจริญกุล
อนันอริยธรรม

ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย โทร 2626
นิติกรชํานาญการ
โทร 2657
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8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการประสานงานคดีหรือ
แก้ต่างคดี

ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
2558 2559 2560
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80

ค่า
เป้าหมาย
2561
ร้อยละ
80

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
ร้อย ร้อย
ละ ละ
60 65

3
ร้อย
ละ
70

4
ร้อย
ละ
75

5
ร้อย
ละ
80

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคดี
ตลอดจนการตรวจคําฟ้องของผูฟ้ ้อง
คดีหรือโจทก์

ผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
และข้อ
กฎหมาย
ประสานงานกับหน่วยงานที่
ข้อเท็จ
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล ข้อเท็จจริง จริงเป็นที่
และข้อกฎหมาย (เพิ่มเติม) รวมทั้ง ยุติ และ
เอกสารหลักฐานทางคดี
เอกสาร
ครบถ้วน
ดําเนินการจัดทําสรุปข้อเท็จจริงของ จัดทําสรุป
คดี และนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ข้อเท็จ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
จริง
จัดทําร่างหนังสือเพื่อขอความ
นําเสนอผู้
อนุเคราะห์ไปยังสํานักงานอัยการ
บังคับ
สูงสุด เพื่อรับดําเนินการทางคดี
บัญชา
และจัดส่งสรุปข้อเท็จจริงอัน
เกี่ยวข้องในคดีไปยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดต่อผู้บังคับบัญชาตรวจ
พิจารณาและแก้ไข หรือจัดทําร่าง
หนังสือแก้ต่างคดีต่อศาล
เสนอหนังสือต่อผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาและลงนามเพื่อแจ้งไปยัง
สํานักงานอัยการสูงสุด หรือศาล

ส่ง
สํานักงาน
อัยการหรือ
ศาล

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

97

ก.ย.

โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
๑. สาระสําคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓
มาตรา ๙ (๓) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๔
กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
ดังนั้น ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง
ดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : กํ า กั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั งกั ด อย่ า งมี
ประสิท ธิภาพและประสิ ท ธิ ผล ทั้ งนี้ เพื่อให้ระบบการบริ หารงบประมาณและการใช้ ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดโดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นการป้องปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน/โครงการของส่วนราชการ และเป็นการลด
ความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหาร ทั้งยังเป็นกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ
เพื่อเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับการบริหารราชการแผ่นดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ
โดยยึดหลักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช้จ่ายเงินรายได้แผ่นดินด้วยความโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาล
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดว่า บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
พึงพอใจหรือไม่
๒.๒ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินงานฯ เป็นไปอย่างคุ้มประโยชน์ทั้ง
ราชการและประชาชน
๒.๓ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา
สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานต่อไป
๓. ระยะเวลาดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕61
๔. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ
อื่นๆ
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ไม่มี
ไม่มี
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๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ ระบบการบริห ารและการจัด การในภาพรวมของส่ว นราชการในสังกัด กระทรวงการคลัง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5.2 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน/ผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน
๖. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี ๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก:
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
โทร. ๒633
นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒437
นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. 2580
นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. 2581
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน
๘. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
25๕8 25๕9 2560
61
๑
๒
๓ ๔
๕
ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก ของกา ร ร้อย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ดํ า เนิ น การตามแผนการตรวจสอบ ละ
100
100
100
ละ ละ ละ ละ ละ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
100
20 40 60 80 100

งานตรวจสอบงาน/ระบบงาน ตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5 งาน/ระบบงาน
1. การดําเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง :
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. สอบทานความพร้อมใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
: ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. การเตรียมความพร้อมของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับระบบ NEW GFMIS : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และกรมบัญชีกลาง
4. ระบบบริหารจัดการเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์
5. สอบทานการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
สําหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับรถประจําตําแหน่งในภาพรวม : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ขั้นตอนการดําเนินการ 5 ขัน้ ตอน
1. จัดทําหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบโครงการ/ระบบงาน
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทํากระดาษทําการ
4. จัดทําร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงการคลัง
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๙. แผนปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การดําเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง : ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. จัดทําหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจาก รายงาน
หน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบ ผลการ
ตรวจสอบ
ระบบการปฏิบัติงาน
ระบบการ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
และจัดทํากระดาษทําการ
4. จัดทําร่างรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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. สอบทานความพร้อมใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง : ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. จัดทําหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจาก รายงาน
หน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบ ผลการ
ระบบงาน
ตรวจสอบ
ระบบงาน
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
และจัดทํากระดาษทําการ
4. จัดทําร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
กิจกรรม
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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. การเตรียมความพร้อมของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับระบบ NEW GFMIS : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
กรมบัญชีกลาง
1. จัดทําหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจาก รายงาน
หน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบ ผลการ
โครงการฯ
ตรวจสอบ
โครงการฯ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
และจัดทํากระดาษทําการ
4. จัดทําร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
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. ระบบบริหารจัดการเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์
1. จัดทําหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจาก รายงาน
หน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบ ผลการ
การบริหารระบบงาน
ตรวจสอบ
การบริหาร
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ระบบงาน
(Engagement Plan)
3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
และจัดทํากระดาษทําการ
4. จัดทําร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
กิจกรรม

เป้าหมาย
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. สอบทานการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ์
ได้รับรถประจําตําแหน่งในภาพรวม : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. จัดทําหนังสือขอข้อมูลเบื้องต้นจาก รายงาน
หน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบ ผลการ
ระบบการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ระบบการ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
(Engagement Plan)
3. เข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
และจัดทํากระดาษทําการ
4. จัดทําร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
กิจกรรม
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การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สาระสําคัญ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายใน
เดื อนกั นยายนของ ประกอบเกณฑ์ การประกั นคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบั ญชี กลางได้
กําหนดให้แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นกรอบมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานที่ใช้ในการพิจารณา
เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ได้ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีโดยได้กําหนด
เรื่องที่ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไปตามองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน (Operation Audit) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการบริหาร
(Management Audit) การตรวจสอบระบบงานด้านสารสนเทศ (Information Technology) และการตรวจสอบ
พิเศษ (Special Audit)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สตน. เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง
กับมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
2.2 เพื่ อติ ดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานในสั งกั ด สป.กค.
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
2.3 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด สป.กค.
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ - ไม่มี งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร วงเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
งานตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของผู้บริ หารเป็ นการส่ งเสริมการ
ปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่ม
มูลค่าขององค์กรและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี ความโปร่งใสประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กค.
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561
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7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2720 2721 2743
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน แต่
ละขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
ร้อยละของจํานวนงานตรวจสอบที่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ดํา เนิน การแล้ว เสร็จ ตามแผนการ 100 100 100
100
20
40
60
80
100
ตรวจสอบประจําปี

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

งานตรวจสอบ
- การตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง และข้ อ ตกลง
ความร่วมมือฯ
1) สอบทานการประเมิน ผลการ
ควบคุมภายในของ สป.กค.
2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้
เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
สําหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจําตําแหน่งของ สป.กค.
3) ตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี
กองทุน -สวัสดิการ สป.กค.
4) ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น
สารสนเทศของศู น ย์ เ ทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
สป.กค.
5 ) ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น
ระบบงานความ-รับผิดทางละเมิด
และแพ่งของ สป.กค.
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

6) ตรวจสอบการดําเนินงานด้าน
การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
7) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิ ธี ต ล า ด อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(Electronic Market:e-market)
8) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding:e-bidding)
- การตรวจสอบตามการประเมิน
ความเสี่ยง
9)ตรวจสอบการใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ สป.กค. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง
1. หลักการและเหตุผล
จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยที่ยาวนานและเรื้อรัง นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาประเทศและด้านความมั่นคง
ของชาติส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ได้มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ต้องการให้ค่า
ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยให้ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ และองค์ก าร
มหาชน จัดทําแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยยึด 3 แนวทาง ดังนี้ 1. การสร้างกลไกลการป้องกัน
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 2. การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
3. การสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต กระทรวงการคลั ง ในฐานะเป็ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรจัด
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของ
สังคมจะส่งผลให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงการคลังคุณธรรมบุคลากรแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการบริหารการรับจ่ายเงิน หรือการ
จัดเก็บภาษีให้เบิกไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
และการป้องกันการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
3. วัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ 49,900.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีภูมิคุ้มกันและมีระดับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี -
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 0 2126 5800 ต่อ 2627
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละเฉลี่ยของระดับ
ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
(ร้อยละ 85 จากคะแนน
เต็ม 70 คะแนน)

ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา
2558 2559 2560
80

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

2561
ร้อยละ 85

1
2
3
4
5
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ ละ ละ ละ ละ
65 70 75 80 85
ขึ้น
ไป

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการดําเนินโครงการ
2. จัดทําร่างโครงการเพื่อ
ประกอบการขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร

ข้อมูล

3. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอ
เวลาจากผู้บริหาร
4. จัดอบรม
5. สรุปผลการดําเนินโครงการ
เพื่อนําเสนอผู้บริหารรับทราบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการได้รับ
การอนุมัติ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
รับทราบและ
เข้าใจตรงกัน
ความรู้ความ
เข้าใจของ
ผู้ผ่านการ
อบรม
ผลการดําเนิน
โครงการ
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โครงการพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคณ
ุ “ผูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลัง
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พ.ศ. 2543 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เพื่อคัดเลื อกผู้ที่ ส มควรได้รับการยกย่องเป็ น ผู้
ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมส่วนรวมในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
หากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลดี ต่ อ ประเทศในทุ ก ๆ ด้ า น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกําหนดให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุก
กระทรวง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจําทุกปี
สําหรับในส่วนของกระทรวงการคลังได้มีการคัดเลือกบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควร
ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในระดับกรม จากกรมต่างๆ ในสังกัด ให้เป็นบุคคล
ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอชื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้
ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในแต่ละปี นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังจัดให้มีพิธีมอบโล่และ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ “ผู้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นชอบด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ” ให้ แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการระดับกรม และระดับกระทรวงอีกด้วย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้รับผิดชอบการมอบโล่และ
ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”กระทรวงการคลัง จึงได้จัดทําโครงการ
พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงการคลังปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม อันส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่เป็น
ภารกิจหลัก รวมทั้งภารกิจด้านอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมั่นคง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความ
ซื่อสัตย์สุจริต
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังให้มีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความ
ซื่อสัตย์สุจริต
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ 36,800.- บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตระหนักถึงคุณค่าของการทําความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมโดยภาพรวม และมีความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของกระทรวงการคลัง ที่มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยภาพรวม
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 0 2126 5800 ต่อ 2627
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานการจัดโครงการมอบโล่
และประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต” กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงานที่
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
5
ระดับ 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์การให้
คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คําอธิบาย
จัดทําร่างโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอเวลาจากผู้บริหาร
จัดงานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ
สรุปผลการดําเนินงาน
ศึกษาผลประเมินผลจากแบบสํารวจเพื่อประกอบการจัดทําโครงการครั้งต่อไป
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทําร่างโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และขอเวลาจากผู้บริหาร
3. จัดงานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
5. ศึ ก ษาผลประเมิ น ผลจากแบบสํา รวจ
เพื่อประกอบการจัดทําโครงการครั้งต่อไป
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โครงการ การพัฒนาระบบกระบวนการตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตามภารกิจที่กําหนดตามกฎกระทรวงของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 6 ซึ่งมีการกําหนด แนวทางการ
ดํ าเนินการ เป็ นกระบวนการทํางาน โดยเป็ นการกําหนดข้อกําหนดที่สําคั ญ ของผลผลิต มี การออกแบบ
กระบวนการที่เป็นกิจกรรม/ขั้นตอน มีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการ เพื่อติดตามผลตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้จากการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินการ ประกอบกับในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการมีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงเห็นสมควรให้มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบกระบวนการตาม
ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถปรับปรุงกระบวนการตาม
ภารกิจที่กําหนดในกฎกระทรวง และดําเนินการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี สามารถดําเนินการตาม
แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี มีการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามกระบวนงานตามภารกิจที่กําหนด
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักปลัดกระทรวงการคลัง
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด
จํานวนกระบวนการที่มี
การปรับปรุงการ
ดําเนินการ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดํา
การเนินตามตัวชี้วัดของ
กระบวนการตามภารกิจ

ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2558 2559 2560 2561
1
2
3
1
กระบวน กระบวนการ กระบวน
การ
การ
ร้อยละ
ร้อยละ
85
65

เกณฑ์การให้คะแนน
2
ร้อย
ละ
70

3
2
กระบวน
การ
ร้อยละ
75

4
ร้อย
ละ
80

5
3
กระบวน
การ
ร้อยละ
85

แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารรวบรวม
ข้อมูลกระบวน
การที่การ
ดําเนินการตาม
ภารกิจที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวง
ของทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
ตามแบบฟอร์ม
การดําเนินการ
หมวด 6 PMQA
จัดการประชุม
คณะทํางาน
หมวด 6 เพื่อ
กําหนดแนว
ทางการ
ดําเนินงาน
ประจําปี พ.ศ.
2560 ในการ
ปรับปรุง
กระบวนงานของ
หน่วยงานในสังกัด
สป.กค.และ
สร.กค
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มีข้อมูลการ
ดําเนินการ
ตามกระบวน
การของทุก
หน่วยงานที่
กําหนด
ประจําปี
พ.ศ. 2560

มีแนวทาง
การดําเนิน
การของการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงานใน
สังกัดสป.กค.และ
สร.กค.
ดําเนินการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจและการ
ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ให้มีความ
เป็นปัจจุบัน
หน่วยงาน
ดําเนินการจัดส่ง
คู่มือการดําเนิน
และที่อยู่
ฐานข้อมูลให้กลุ่ม
กพร. เพื่อ
ดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
หน่วยงาน
ดําเนินการตาม
ภารกิจและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
ในกระบวนการ
ของแต่หน่วยงาน

มีการ
จัดการ
ฐานข้อมูล
และคู่มือ
การ
ปฏิบัติงานที่
มีความเป็น
ปัจจุบัน

กพร. มี
ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
และคู่มือที่
เกี่ยวข้องใน
การ
ดําเนินงาน
ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัด
กระทรวง
การคลัง
ดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด
ที่กําหนด
และแนว
ทางการ
ปรับปรุง
ตัวชี้วัด
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารติดตามผล
การดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ใน
กระบวนการ และ
แนวทางการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
รอบ 6 เดือน 9
เดือน 12 เดือน
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มีผลการ
ดําเนินงาน
ตามภารกิจ
ที่กําหนดไว้
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โครงการ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดําเนินการตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาอย่างต่อเนื่อง การดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวมี
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเป็น 7 หมวดการดําเนินการ มีความครอบคลุมการกําหนดการดําเนินการ
ของส่วนราชการอย่างครบถ้วน ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และ ครั้งที่ 2 ในปี
พ.ศ. 2560
ปัจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยแบ่งการขอรับรางวัลในรายหมวด ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเห็นว่าการพัฒนาองค์การตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนด เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังในการพัฒนาสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการองค์การสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการดําเนินการพัฒนาองค์การตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด
2. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีผล
การพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลการดําเนินงานตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
3.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนดและสามารถรับรางวัลคุณภาพการบริหารภาครัฐ
รายหมวด
3. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จากงบประมาณจากการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 %
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีผลการ
พัฒ นาองค์ ก รในมิ ติ ต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามเป้ า ประสงค์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข อง
สํานักงานปลัดการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนด และสามารถรับรางวัลคุณภาพ
การบริหารภาครัฐในรายหมวด
แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางรัชนี ชุนเจริญ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
ร้อยละของการดํา เนินการที่
ร้อยละ ร้อยละ 85
สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพ
92.8
การบริหารจัดการภาครัฐ
โดยดู จ ากการประเด็ น ของ
เกณฑ์ PMQA รายหมวด ๗

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อย
ละ
81

2
ร้อย
ละ
82

3
ร้อย
ละ
83

4
ร้อย
ละ
84

5
ร้อย
ละ
85

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค.

จัดกิจกรรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ
กําหนดการ
ดําเนินการตาม
เกณฑ์ PMQA ปี
2561 ให้กับ
บุคลากรที่ร่วมเป็น
คณะทํางานและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
จัดการประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
ดูแลการ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อ
มอบหมายภารกิจ
การดําเนินการ
และติดตามผล
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พ.ย.

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

บุคลากรที่ร่วม
เป็นคณะทํา
งานฯ และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

มีมติการ
ประชุมในการ
มอบหมาย
ภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับ
การ
ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ และ
แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค.

การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจําปี
พ.ศ. 2561
ทุกหน่วยงานใน
สังกัด สป.กค และ
สร.กค.ปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามหมวด
การดําเนินการทั้ง
6 หมวดการ
ดําเนินการ
ดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลเพื่อสมัคร
รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจําปี
พ.ศ. 2561

พ.ย.

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

ส.ค.

ก.ย.

มีผลจากการ
ติดตามการ
ดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
มีผลการ
ดําเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ดําเนินการที่
กําหนดไว้ทั้ง 6
หมวดการ
ดําเนินการ

สป.กค มีการ
สมัครรางวัล
รางวัล
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
ประจําปี พ.ศ.
2561 ใน
หมวด 1 และ
หมวด 2
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โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา
11 กําหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มี ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนํา
ความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อ
ถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผลดังกล่าว
สํานั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั งจึ งได้ เล็ ง เห็ น ความสํ าคั ญ ของการนํ า กระบวนการจั ดการความรู้ ม าเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคน พั ฒนางาน พัฒ นาคุ ณ ภาพและ ประสิ ท ธิ ภาพ และพั ฒ นาฐานความรู้ ภ ายใน
หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากร ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
2.เพื่อสังเคราะห์งานของบุคลากรทุกฝ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและพัฒนาให้เป็น
ระบบ
3. เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง
3. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จากงบประมาณจากการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 %
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี มีองค์ความรู้และสามารถ
นําองค์ความรู้ดังกล่าวนําไปช่วยในการปฏิบัติงาน
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี –
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักปลัดกระทรวงการคลัง
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด
จํานวนช่องทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2558 2559 2560
2561
3
3 ช่องทาง
ช่องท
าง

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1
ช่อง
ทาง

2
-

3
2
ช่อง
ทาง

4
-

5
3
ช่อง
ทาง

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.รวบรวมข้อมูล
รายละเอียดองค์
ความรู้จากทุก
หน่วยงานใน
สังกัด สป.กค.
และ สร.กค
2.ดําเนินการ
จัดการประชุม
คณะทํางาน
จัดการความรู้ฯ

มีข้อมูล
รายละเอียดองค์
ความรู้จากทุก
หน่วยงานใน
สังกัด สป.กค
และ สร.กค.
มีการจัดการ
ประชุมของ
คณะทํางานฯ
เพื่อกําหนดแนว
ทางการ
ดําเนินการ
3.จัดทําแผนการ มีแผนการจัดการ
จัดการความรู้(KM ความรู้ของ
action plan)
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560
4.จัดทํากิจกรรม ดําเนินการจัด
เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมเพื่อ
ข้อมูลข่าวสารองค์ เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้และเพิ่ม
ข่าวสาร องค์
ทักษะ
ความรู้ฯ
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
5.รายงานผลการ ผลการ
ดําเนินการตาม
ดําเนินการตาม
แผนการจัดการ แผนการจัดการ
ความรู้
ความรู้รอบ 6
เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

119

โครงการการดําเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการ (มาตรา44)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2561
1. สาระสําคัญ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการ
และ ข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ สํานักงาน ก.พ.ร.
เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบ
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 แทนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาและการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่
สําคัญของรัฐบาลและการดําเนินงานตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนราชการมีการกําหนดเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่
ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ เมื่อครบ 12 เดือน เพื่อนําไปพัฒนา
หน่วยงานต่อไป
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบแนวทางการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํางานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก (Functional Base) 2. ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณา
การดําเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน(Agenda Base) 3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
(Area Based) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน) 4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Base) 5.ศักยภาพในการดําเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential
Base) โดยการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ การกําหนดค่าเป้าหมาย การรายงายผล
ตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนภารกิจ
สําคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา และการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
5.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการค่าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง สู่หน่วยงานระดับสํานัก/กลุ่ม/ศูนย์ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
5.2 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถนํากรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสร้างกระบวนงานใหม่ๆ ในการ
เพิ่มขีดสมรรถนะให้กับหน่วยงานในระดับสํานัก/กลุ่ม/ศูนย์
5.3 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในระดับสํานัก/กลุ่ม/ศูนย์ ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้และยังสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขผลการ
ดําเนินงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณถัดไปได้
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก :

นางรัชนี ชุนเจริญ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางนวลสกุล พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2667

8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่า
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561
1
2
3
4
5
- ระดับ ระดับ
ระดับ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งาน - ระดับ
ตามแนวทางการประเมิ น ส่ว นราชการ
ปรับ มาตรฐาน ปรับปรุง
มาตร
ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพใน
ปรุง
ฐาน
การปฏิ บั ติ ร าชการ (มาตรา44) ของ
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดทําตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเอกสาร
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561
เพื่อเสนอสํานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดให้มี ค่าตัวชี้วัด
การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในตัวชี้วัดของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
3. ติดตามผลการดําเนินงานจาก
ผลการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดของ ดําเนินงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4. จัดทํารายงานการประเมินผลผ่าน รายงาน
ระบบ e-SAR (ม.44) รอบที่ 1 ตาม
กรอบระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด
5. ภายหลังจากที่สํานักงาน ก.พ.ร.
ผู้บริหาร
แจ้งผลการดําเนินงานรอบที่ 1 แล้ว รับทราบ
แจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ
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โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังเป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์คือ 1) การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 2) การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน 3) การรั กษาความยั่ งยืนทางการคลัง 4) การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ และตามกรอบยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปี 25602563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลยุทธ์ที่
2.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก กระทรวงการคลังจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
หน่วยงาน องค์ก รต่างๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน รวมถึงนโยบายและภารกิ จต่ างๆ ของกระทรวงการคลัง มี
ผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังนั้นเนื้อหาข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลัง ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกและต้องเผยแพร่รายละเอียด เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมตลอดทั้งปี
จากเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดังกล่าว
กลุ่มสารนิเทศการคลังจึงได้จัดทํา “โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ” เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สกู๊ปหรือบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Advertorial) ในหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน
หนังสือพิมพ์ทั่วไปรายวัน หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ การเผยแพร่ความรู้
ภารกิจและภาพลักษณ์เกี่ยวกับกระทรวงการคลังต่อกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีการวางแผนการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่องนั้นจะทําให้สาธารณชนได้รับรู้ เข้าใจในภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการดําเนินโครงการ ชิ้นงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ในสื่อตามโครงการยังสามารถ
นําออกเผยแพร่ทางช่องทางเว็บไซต์กระทรวงการคลัง โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ ต่างๆ ได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลังในภารกิจการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อให้การดําเนินการสื่อสารนโยบายและภารกิจด้านเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของ
กระทรวงการคลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อ กระจายการประชาสัม พัน ธ์แ ละการสื่อ สารนโยบายของกระทรวงการคลัง ให้ค รอบคลุม
ตลอดทั้งปี
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ทรัพยากร (ถ้ามี)
งบประมาณ 3.5 ล้านบาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้ว
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ภารกิจของกระทรวงการคลังได้รับการเผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการรับรู้ สร้าง
ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง
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2. ประชาชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภารกิ จ ของ
กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะด้านการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ
3. การสื่อสารนโยบายและภารกิจด้านเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลัง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังครอบคลุมตลอดทัง้ ปี
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณทําให้ไม่สามารถสื่อสารเชิงลึกกับคนทุกกลุ่มได้ ต้องเลือกกลุ่มผู้รับ
สารที่จํากัดวงลง ทั้งนี้ กสค. ได้ดําเนินการวางแนวทางแก้ไข โดยการนําเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้
7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. นายเชาวลิต บุญภูษิต นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ โทร 2133
2. นายปิยะภัทร ไชยสาม นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ โทร 2003
กลุ่มสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนสกู๊ปหรือบทความเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ (Advertorial) ใน
หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพ์ทั่วไป
รายวัน หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน และ
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

ผลการ
ค่า
ดําเนินงาน
เป้าหมาย
ที่ผ่านมา
2560
2561
30

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1-6

2
7-12

3
8-18

4
19-24

5
25 -30

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้า
หมาย

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมข้อมูลระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และยกร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)
2.ขออนุมัติโครงการและ
กระบวนการจัดจ้าง
3. การดําเนินงานตาม
โครงการ ระยะที่ 1
4. การดําเนินงานตาม
โครงการ ระยะที่ 2
5. การดําเนินงานตาม
โครงการ ระยะที่ 3
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โครงการจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
ในปั จ จุ บั น ประชาชนมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพจากภาครั ฐ
ทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินจึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการบริการ
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนนั้น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ได้
กําหนดให้มีมาตรการการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานที่ล้าสมัย ไม่มีความจําเป็น หรืออาจเป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน และตามมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก็ได้กําหนดให้ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ รวมถึงให้มีการทบทวน
ระเบียบกฎหมายในการดําเนินการโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ
โดยให้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นอกจากนั้น ตาม
เกณฑ์รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ซึ่ ง เป็ น กรอบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ก็ ไ ด้
กําหนดให้การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่ง
ไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย
สํานักงานรัฐมนตรี เห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง เห็ น ควรดํ า เนิ น โครงการจั ด ทํ า คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลังขึ้น
2. วัตถุประสงค์
จัดทําคู่ มื อการปฏิ บัติงานของสํานั กงานรัฐ มนตรีที่กําหนดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่
บุคลากรสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และชอบด้วยระเบียบกฎหมาย
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สํานักงานรัฐมนตรี มีคู่มือปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เมื่อมีความจําเป็น
4. ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ด้วยความรวดเร็ว
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
- ไม่มี –
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1) นายศักดา ชนะภัย
2) นางสาววันดี เจริญประวัติ
3) นายศิขรินทร์ ลิม่ นิจสรกุล
4) นางชนัญชิดา สังวาลเพชร
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี โทร 2402
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โทร 2431
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง โทร 2403
หัวหน้างานบริหารทั่วไป โทร 2432

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560
61
1
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อย
จัดทําขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการ
80
80
ละ
ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
60
ประจําปีของสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง

เกณฑ์การให้คะแนน
2
ร้อย
ละ
65

3
ร้อย
ละ
70

4
ร้อย
ละ
75

5
ร้อย
ละ
80

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. เสนอแผน/โครงการ
2. ตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนงานจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานประจําปี
3. คณะทํางานฯ
จัดทําแผนงานจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานประจําปี
4. ประชุมมอบหมาย
การจัดทํากระบวนงาน/
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
5. ดําเนินการจัดทํา
กระบวนงาน/ขั้นตอน
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
ทดสอบและปรับปรุง
กระบวนงาน/ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
รวบรวมเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน
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เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อนุมัติแผน/
โครงการ
คณะทํางาน
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
กระบวนงาน
กระบวนงาน
กระบวนงา
นที่ทดสอบ
แล้ว
คู่มือ
ปฏิบัติงาน
ตาม
แผนงาน
แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี
1. สาระสําคัญ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ดํ า เนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย คณะรั ฐ มนตรี มี บ ทบาทสํ า คั ญ
เนื่องจากมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้ใช้อํานาจทาง
การเมืองภายในประเทศในการบริหารราชการแผ่นดิน และใช้อํานาจการเมืองนอกประเทศเพื่อการติดต่อและ
กระทําการเพื่อผูกพันกับต่างประเทศ มีอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่ว
ประเทศให้นํานโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่จะกําหนดระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่อง
ต่างๆ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นผู้พิจารณามีมติ
ในเรื่องต่างๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรมต่ างๆ เสนอมาให้ คณะรัฐ มนตรี วินิ จฉั ยชี้ ขาด โดยสํานักเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการ ทําหน้าที่นําเสนอเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ นําเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ โดยจัดทําเป็นระเบียบวาระการประชุมให้รัฐมนตรี
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดเป็นผู้มีอํานาจลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่ประสงค์
จะเสนอเรื่อง หรือความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี จะต้องนําเสนอเรื่องมาเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาลงนาม โดยสํานักงานรัฐมนตรี จะรับผิดชอบสรุปและกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอรัฐมนตรี รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและขั้นตอนการเสนอเรื่องนอกจากนั้นเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี ยังรับผิดชอบสรุปเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วย
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การจะมี ค วามชั ด เจน แต่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี อ าจ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องด้วย สํานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานประสานระหว่าง
กระทรวงการคลังและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงมีหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการการทํางานในการสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีแก่รัฐมนตรีว่าการ และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีทุกคน เข้าใจ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการประชุม
คณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. นายศักดา ชนะภัย
2. นางสาววันดี เจริญประวัติ
3. นางจิรวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. นางนิสา โสภามิตร
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี โทร 2402
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โทร 2431
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ โทร 2438
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 2407

8. ตัวชี้วดั การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ค่า
ที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560
61
ระดับความเข้าใจร่วมกัน
ร้อยละ 80
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ก า ร
ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ที่
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อย
ละ
72

2
ร้อย
ละ
74

3
ร้อย
ละ
76

4 5
ร้อย ร้อย
ละ ละ
78 80

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอแผน/โครงการ

อนุมัติแผน/
โครงการ
ตั้งคณะทํางานเตรียม คณะทํางาน
งาน
คณะทํางานประชุม เตรียมงาน
เตรียมงาน
ประชุมสัมมนา
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แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนภารกิจการประชุมรัฐสภา
1. สาระสําคัญ
ประเทศไทยได้แบ่งแยกอํานาจอธิปไตยเป็นนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ตามหลักการแบ่งแยก
อํานาจ โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาหรือสถาบันนิติบัญญัติ และนอกจากรัฐสภา
หรือสถาบันนิติบัญญัติ จะมีหน้าที่ตรากฎหมายแล้ว ยังทําหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และทําหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอีกด้วย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทํา
หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชบัญญัติโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติทําหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้ง
กระทู้ถาม การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีเมื่อมีปัญหาสําคัญ
และการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง
ในการดําเนินการประชุมนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราข้อบังคับการประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง
และขั้นตอนที่ชัดเจนแล้ว แต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การดําเนินการประชุม มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก ซึ่งสํานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบประสานระหว่าง
กระทรวงการคลังและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปด้วย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีทุกคน เข้าใจ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการประชุม
คณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- ไม่มี -
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1) นายศักดา ชนะภัย
2) นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล
3) นางสาวสุนดิ า เอื้ออุฬาร
4) นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี โทร 2402
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง โทร 2403
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ โทร 2409
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ โทร 2474

8. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่า
เป้าหมาย
2560 2561
1
2 3 4 5
ร้อยละ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
80
ละ ละ ละ ละ ละ
72 74 76 78 80

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2558
ระดับความเข้าใจร่วมกันในการ
ปฏิ บั ติ งานเ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ภารกิ จ การประชุ ม สภานิ ติ
บัญญัติที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

2559
-

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรม
เสนอแผน/โครงการ
ตั้งคณะทํางานเตรียม
งาน
คณะทํางานประชุม
เตรียมงาน
ประชุมสัมมนา
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เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อนุมัติ
แผน/
โครงการ
คณะทํางาน
เตรียมงาน

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2561

สสํานักงานปลัดกระทรวงกา
ด
ารคลัง
Office of the Permannent Secrettary The Minnistry of Finance

