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บทนํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 กําหนดใหสวนราชการ
และหน ว ยงานของรั ฐ จั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป เพื่ อให การดํา เนิ น งานขององค กรบรรลุผ ลตาม
เปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปน ไปอยางมี ประสิทธิภ าพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติร าชการประจําป เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองคกรไปสูเปาหมายไดภายใตสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่รวดเร็วในปจจุบัน และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนปฏิ บั ติ ราชการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงการคลั ง ป งบประมาณ 2558 แบ ง เนื้ อ หา
ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย กฎหมาย นโยบายรัฐบาล
และยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งาน และการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มขององค ก ร ส ว นที่ 2
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรของสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ความเชื่ อ มโยงและสอดคล อ งกั บ แผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และยุ ท ธศาสตร
กระทรวงการคลัง สวนที่ 3 โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเนื้อหาขอมูล
ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด และเปาหมายการดําเนินงาน
สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร มี ค วามคาดหวั ง ว า แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาประสงคและนําไปสูวิสัยทัศนขององคกรตอไป
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สํ านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั กงานปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปงบประมาณ 2558 ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได รับการคุ มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมี
อยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๕ เมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้
2. นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคางอยู
กอนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ ตามที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะ
ดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
๖.๒ สานต อ นโยบายงบประมาณกระตุ น เศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบ
แหงชาติไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
ขอ ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด า นองค ก รหรื อ หน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ ซ้ําซอน หรือ
ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช
แก ไขกฎระเบี ย บให โปร งใส ชั ดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
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บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปน
ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุน
ดําเนิ นการของภาคธุร กิจ เพิ่มศักยภาพในการแขงขั นกับนานาประเทศ และการรั กษาบุ คลากรภาครัฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่
กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํ า นาจเพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหาย
แกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ
การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน ว ยงานของรั ฐ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ
พั ฒ นาหน ว ยงานของรั ฐ ให เ ป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู มีก ารสร า งนวั ต กรรมในการทํ างานอย า งประหยั ด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกย ายบุ คลากรภาครั ฐวาง
มาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงค านิย ม คุณธรรม จริย ธรรมและ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุก
ระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน
เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบีย บการจัดซื้อจั ดจาง การอนุ ญาต อนุมัติ และการขอรั บ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญ
เรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือ
ของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การ
จัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของ
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เจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมา
เปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรั ฐหรือตอต านการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง
มาตรการคุ ม ครองพยานและผู เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
7 ประการ ดังตอไปนี้
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2560) ซึ่งประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุ ทธศาสตร ที่ ๑ ปลู กและปลุ กจิ ตสํ านึ กการต อต านการทุ จริ ต เน นการปรั บเปลี่ ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
แผนปฏิบัตริ าชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

5

ระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากร

6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได
๗. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รั ฐ บาลได กํา หนดยุ ท ธศาสตร การจั ดสรรงบประมาณรายจ ายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่ อใชเ ปนกรอบในการจัด สรรงบประมาณภายใตน โยบายของรัฐ บาล และแผนการบริหารราชการ
แผนดิน รวม 8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม
4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
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สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ
การสรางความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืนและเปน
ธรรม

แผนงาน
ภายใต
ยุทธศาสตร
บริหารจัดการ
เศรษฐกิจ
มหภาคใหเกิด
ความยั่งยืน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
เปาหมาย
ผลผลิต
การใหบริการ
หนวยงาน
การบริหาร
หนวยงานใน
จัดการการ
กํากับของ
ติดตาม และ
กระทรวง
การประเมินผล การคลัง
การปฏิบัติ
ดําเนินงาน
ราชการของ
อยางมี
หนวยงานใน
ประสิทธิภาพ
กํากับ
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กลยุทธหนวยงาน
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์
- ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
- สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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7. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559 สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap)
1. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก 1.1 การพัฒนาทุนมนุษย
คนฐานราก
1.2 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2. การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐาน 2.1 การขยายความคุมครองสวัสดิการทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุก
กลุม
ใหทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ
2.3 การลดรายจายผูมีรายไดนอย
3. การกระจายรายไดและการถือ
3.1 การปฏิรูปกลไกการกระจายรายไดและทรัพยสิน
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness)
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การ 1.1 การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ SMEs, Microenterprises
พัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสราง
1.2 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน
มูลคา (Value Creation)
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว
2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสู
2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซอุปทาน
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 2.2 การใชมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อสงเสริมการคาการลงทุนของไทย
ในตางประเทศ
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ 3.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจและ
เพิ่มศักยภาพการแขงขัน
การลงทุนของประเทศ
3.2 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงิน
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการ 1.1 การบริหารจัดการรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
คลัง
1.2 การบริหารจัดการรายจายอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง
2. การสงเสริมความโปรงใสในการ
2.1 การขจัดโอกาสทุจริต
ดําเนินงานของภาครัฐ (AntiCorruption)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ทํางานของกระทรวงการคลัง
3.2 การพัฒนาบุคลากร
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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8. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
สภาพแวดล อ มของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง สามารถวิ เ คราะห โ ดยใช ห ลั ก การ
S.W.O.T. Analysis เพื่ อ ระบุ ถึ ง จุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ อ น (Weakness) สํ า หรั บ การ วิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
S1. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
S3. มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมในทุกดาน
S4. องคกรมีขนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนนอย ทําใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงาน
S5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการพัฒนาองคกร และใหการสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน

จุดออน (Weakness)
W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาดความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
W2. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงานสนับสนุน
W3. การประชาสัมพันธบทบาท หนาที่ และงานขององคกรไมเพียงพอ
W4. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกัน
ภายในองคกร
W5. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ขาดความชัดเจน

หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

- ไมมีการนําผลการดําเนินงานมาประเมินและปรับปรุง
- บุคลากรไมเขาใจนโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และคานิยม
ขององคกร
- การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติยังมีไมมากเทาที่ควร และไม
ครอบคลุมภารกิจของหนวยงานในสังกัด
- การสื่อสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ นโยบาย
การดําเนินงาน และผล การดําเนินงานไมทั่วถึงทั้งองคกร
- มีการแบงโครงสรางองคกรสายการบังคับบัญชาของ - ขาดการสอนงานและการแนะนําในการปฏิบัติงานภายในองคกร
หนวยงาน และกําหนดหนาที่การทํางานอยางชัดเจน
- ขาดระบบการติดตามตรวจสอบที่มีคุณภาพ ทําใหเกิดความ
- มีสภาพแวดลอมที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ หละหลวมในการทํางาน
ทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน
- มีผูปฏิบัติงานนอย อัตรากําลังไมเหมาะสม
- บุคลากรมีความรู และความเชี่ยวชาญในการ
- บุคลากรไมไดนําความรูจากการฝกอบรมมาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
- ภาพลักษณขององคกรและเจาหนาที่ ทําใหเกิดความไมเชื่อมั่น
ในการทํางาน
- ขาดการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
- ผูบริหารไมไดรับรูการทํางานของบุคลากรอยางแทจริงถึง
คุณภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคคล
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โอกาส (Opportunity)
O1. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชใน การปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
O2. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใสและ
เปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
O3. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจ
ทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม
O4. การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุน
หนวยงานนําความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
O5. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกําหนดทิศทางการ
บริหารงานไวอยางชัดเจน
- กระทรวงการคลังเปนกระทรวงขนาดใหญ มี
ทรัพยากร/งบประมาณที่จะใชจายไดอยางคลองตัว
บุคลากรไมคอยถูกจํากัดเรื่องงบประมาณเหมือนบาง
กระทรวง

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
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ภัยคุกคาม (Threat)
T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทาง
การเมือง
T2. สถานการณทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ มีผลตอการ
ดําเนินงานขององคกร
T3. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ งานให
ความรวมมือจากหนวยงาน ภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง
สงผลตองานประจํา
T4. ความซ้ําซอนของภารกิจและการตรวจสอบที่เขมงวดจาก
หนวยงานภายนอก
T5. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการของบุคลากร
- ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจากหนวยงานภายนอก
- บุคคลภายนอกมีทัศนคติไมดีตอการทํางานและเจาหนาที่ของ
องคกร
- การไดรับงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ
สป.กค.

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะห
สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอ
ไดดังนี้
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง
สป.กค. มี ผู บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น ความเป น ผู นํ า
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ใ นการพั ฒ นาองค ก ร มี ค วาม
ชั ด เจนของการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในทุกดาน
ตลอดจนเปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบ
เครือขายขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
รวมถึงการเปนองคกรขนาดเล็กและบุคลากรมีจํานวนนอย
ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน

โอกาส
องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
สามารถนํามาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ได ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและกฎกระทรวง ยังสนับสนุน และ
กํ า หนดทิ ศ ทางการบริ หารงานไว อ ย า งชั ด เจน รวมถึ ง มอบ
อํานาจให สป.กค. เปนศูนยกลางในการดําเนินงานตางๆ ของ
กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให ก าร
สนับสนุนหนวยงานนําความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

จุดออน
บุ ค ลากรของ สป.กค. ต อ งนํ า ความรู ที่ ไ ด จ าก
การศึกษา อบรม มาปรับปรุงรูปแบบการทํางานใหเปนเชิง
รุก ประกอบกับใหความรวมมือในการประสานงาน ใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ในการทํางาน ตลอดจนกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ เพื่ อใหเกิดความ
กาวหนาในสายงานอาชีพ (Career Path) สรางความเขาใจใน
บทบาท หนาที่ และงานขององค กรใหชั ดเจน ซึ่งจะนําไปสู
ภารกิจขององคกรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภัยคุกคาม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกระทบตอการกําหนด
นโยบายการทํางาน และปริมาณงานที่นอกเหนือจากภารกิจ
หลั ก ทํ า ให เ ป น อุ ป สรรคขั ด ขวางการทํ างาน ตลอดจน
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ไมเพียงพอตอความตองการ ทํา
ใหขาดสิ่ งจูงใจในการทํางาน นอกจากนี้ความซ้ํ าซอนของ
ภารกิ จ และการตรวจสอบที่ เ ข ม งวดจากหน ว ยงาน
ภายนอก ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานอีกดวย

9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2557
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 ไดพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2557 ซึ่งมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอ
การดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้
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ปจจัยสนับสนุน
การไดรับความรวมมือจากทั้งหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆที่เกี่ยวของ
ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงาน
การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
บุคลากรมีความรู และความสามารถ ตลอดจนความ
มุงมั่น และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน
การไดรับการสนับสนุนดานการจัดสรรงบประมาณ
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ

ปญหาอุปสรรค
การไดรับขอมูลที่ไมครบถวน และมีความลาชา
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การไดรับงบประมาณลาชา หรือไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน
หนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือในการติดตอ
ประสานงาน

จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กลาว
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558
ใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เขาใจงาย เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตร รวมทั้ง รับฟงความคิดเห็น ขอดีและขอเสีย ผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน
3. การไดรับการจัดสรรงบประมาณที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุง
เพิ่มเติมอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายใหทันสมัย พรอมใช และมีประสิทธิภาพ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางทั่วถึง และตอเนื่อง เพื่อ
ปรั บ ทั ศนคติ ในการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนเพิ่มทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน
5. ปรับปรุงโครงสราง และเพิ่มอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานในสังกัด
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ : 1 พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่: 1
เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรที่: 2
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง

กลยุทธที่: 1.1
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธที่: 2.1
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่: 1.2
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่: 2.2
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

กลยุทธที่: 1.3
สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
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กลยุทธที่: 2.3
เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่: 2 บริหารองคกรสูความเปนเลิศในดานทรัพยากรบุคคลและ
ระบบขอมูลสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่: 3
สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่: 4
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

กลยุทธที่: 3.1
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่: 3.2
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธที่: 2.4
ดําเนินการสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธที่: 4.1
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่: 4.2
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

วิสัยทัศน
มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริ หารองค กรสูความเปน เลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมู ลสารสนเทศ
เปาประสงค
1. ยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 1: เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
กลยุทธที่ 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 1.2 : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
กลยุทธที่ 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อใหเกิดนวัตกรรมการบริหารองคกร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
กลยุทธที่ 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคของกลยุทธ : เพื่อการพัฒนาองคกรใหเกิดความโปรงใส
กลยุทธที่ 2.4 : ดําเนินงานสือ่ สารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
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ยุทธศาสตรที่ 3: สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค : บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคของกลยุทธ : บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุงประโยชนสุขของประชาชน
กลยุทธที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาประสงคของกลยุทธ : เพิ่มสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เปาประสงคของกลยุทธ : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูลรวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
เปาประสงคของกลยุทธ : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหครอบคลุมและทั่วถึง
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิ บั ติร าชการสํ า นักงานปลั ดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับ นโยบายรัฐ บาลตามแผน
บริหารราชการแผนดิน ดังนี้
นโยบายที่ ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
2. สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ
3. จัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
๖.๑ ในระยะเร งด ว น เร งจ า ยงบลงทุน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคางอยูกอนที่จะพน
กําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณ
กระตุนเศรษฐกิจ ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัว
ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะ
ดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงาน
และกระตุนการบริโภค
๖.๒ สานต อ นโยบายงบประมาณกระตุ น
เศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ไ ด
จั ด ทํ า ไว โดยนํ า หลั ก การสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ใหความสําคัญในการบู รณาการงบประมาณและ
ความพรอมในการดําเนินงาน รวมทั้งนําแหลงเงิน
อื่ น มาประกอบการพิ จ ารณาด ว ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไม
ซ้ํ า ซ อ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทบทวนภารกิ จ ที่ มี
ลักษณะไมยั่ งยื นหรือสร างภาระหนี้ สาธารณะของ
ประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนใน
ระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และ

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.2 : ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร
กลยุทธที่ 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2.4 : ดําเนินการสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
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นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ไม เ ลื อกปฏิ บั ติ ควบคู ไปกั บ การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพ ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ
การเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึง เปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
ระดั บ ท อ งถิ่ น เพื่ อ ช ว ยสร า งงานและกระตุ น การ
องคกรแหงการเรียนรู
บริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตาม
กลยุทธที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
ตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
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นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เปาหมายเชิงนโยบาย
1. ปรับปรุงระบบราชการ
2. กระจายอํานาจสูประชาชนในการเขาถึงบริการสาธารณะ
3. ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ
5. การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกของขาราชการ ผานมาตรการทางกฎหมาย
6. จัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
7. สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
๑๐.๑ ปรับ ปรุ งระบบราชการในดานองคกรหรื อหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ ซ้ําซอน หรือลักลั่น
กั น หรื อ มี เ ส น ทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ยื ด ยาว ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ ให เหมาะสม และเปน ธรรม ยึ ดหลักการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะ
เฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อให
สามารถดําเนินการได
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
ขั้ น ตอนที่ แ น น อน ระยะเวลาดํ า เนิ น การที่ร วดเร็ว และระบบ
อุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 1.1 : ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 1.2 : ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1.3 : สรางนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
กลยุทธที่ 2.3 : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 2.4 : ดําเนินการสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่

นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส
หรื อ สร างความเสี ย หายแก ป ระชาชนโดยเฉพาะนั กลงทุ น ใน
ระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการ
ทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน
เปนสําคัญ
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน ว ยงานของรั ฐ ให มี
ประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่
ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ
เพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถเดิ น ทางไปติ ด ต อ ขอรั บ บริ ก ารได
โดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม
ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) และระบบรั ฐ บาล
อิ เ ล็ กทรอนิ กส ที่ส มบู ร ณ แบบ พั ฒ นาหน ว ยงานของรั ฐ ใหเป น
องคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย
บุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป อ งกั น การแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใช
ในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรมและจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ
ภาครั ฐที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อปองกั นและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด
ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต
เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ งและจั ดให มีก ฎหมายเพื่อให ครอบคลุมการ
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และการมี
ผลประโยชน ทับ ซ อนในภาครั ฐ ทุกระดั บ โดยถือวาเรื่องนี้เปน
วาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการ
ปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมี
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.1 : พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
กลยุทธที่ 4.2 : พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
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นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
โอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคย
เป นป ญหา เชน การจั ดซื้ อจั ดจ า ง การร ว มทุน การใชจายเงิน
ภาครั ฐ การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบ การใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่ง
ได มี คํา วิ นิ จ ฉั ย ขององค ก รต า ง ๆ เป น บรรทัด ฐานแลว มาเป น
บทเรี ย นให ค วามรู แ ก เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ และประมวลเป น
กฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค ก รภาคเอกชนและ
เครื อข ายต า ง ๆ ที่ จั ดตั้งขึ้ น เพื่ อสอดส อง เฝาระวัง ตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะ
วางมาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง

แผนปฏิบัตริ าชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558
วิสัยทัศน “มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล”

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

(Run the Business: RB)
(Serve the Customer: SC)

(Manage Resources: MR)

การพัฒนาองคกร

SC1 พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

(Capacity Building: CB)

RB1 หนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบัตไิ ดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

คุณภาพการ
ใหบริการ

1 เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริ าชการ

ยุทธศาสตร

MR1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูล
รวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

CB1 บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม
มุงประโยชนสุขของประชาชน
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CB2 เพิ่มสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง

3 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

RB2 หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

SC2 บริหารจัดการทีม่ ีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ

MR2 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ให
ครอบคลุมและทั่วถึง

CB3 สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัตริ าชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

CB3 เสริมสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ลําดับ
1

เปาประสงค
ตามแผนที่ยุทธศาสตร
หนวยงานนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2

หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3

พัฒนาระบบการดําเนินงาน
สารนิเทศการคลังใหเกิด
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
บริหารจัดการที่มีคุณภาพและ
เปนที่ยอมรับ

4

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผล
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 และการติดตาม
ผลดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบที่ดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป
รอยละของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณาเพื่อ
นําสงใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการอยางถูกตอง
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
รอยละของจํานวนเรื่อง ที่สามารถจัดทําเอกสารสรุปยอวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความทั่วไป คดีปกครอง
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

แผนปฏิบัตริ าชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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ลําดับ
5

6

7

8
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เปาประสงค
ตามแผนที่ยุทธศาสตร
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสะดวก รวดเร็ว
ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งการ
เชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูล
รวมกันอยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร
จัดการระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ใหครอบคลุมและทั่วถึง
บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุง
ประโยชนสุขของประชาชน
เพิ่มสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให
บุคลากรของกระทรวงการคลัง
สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลางและสวนภูมิภาค
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง
รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving)
ระดับความสําเร็จของการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance:
O&M)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง สวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร
เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก รอยละของการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ธรรมาภิบาล
ประชาชนใหไดขอยุติ
ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรการการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
(Narrowing Inequality Gap)
1. การเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก
2. การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานใหทั่วถึง
3. การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสิน
อยางเปนธรรม
เปาหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน (Enhancing
Competitiveness)
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา
(Value Creation)
2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก

1. เสริมสรางความเชือ่ มั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์
1.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
1.3 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

กลยุทธ :
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน

2.3 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
(Ensuring Fiscal Sustainability)

กลยุทธ :
3.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการ
เรียนรู
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ (Anti-Corruption)
2.1 การขจัดโอกาสทุจริต
3. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง
3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล
3.2 การพัฒนาบุคลากร
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ

4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
กลยุทธ :
4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
4.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

แผนปฏิบัตริ าชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)
2.1 การขจัดโอกาสทุจริต 2. พัฒนาและบริหาร
2.3 เสริมสรางความ
จัดการการดําเนินงานของ โปรงใสตามหลัก
กระทรวงการคลัง
ธรรมาภิบาล

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
3.1 การปรับปรุงระบบ
4 . บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น
ฐานขอมูล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง
กระทรวงการคลังกลยุทธ
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4.1 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2558
โครงการที่ 1 :
การจัดการเรื่องราวรองทุกข
ตัวชี้วัด :
รอยละของการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยุติ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 2 :
การจัดทํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประจําป 2558
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรการการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 165,000 บาท
โครงการที่ 1 :
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จการใหบริการระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสวนกลางและสวนภูมิภาค
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 142,200,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง
ประจําป 2558
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4.2 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
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คลังภาครัฐแบบ
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ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 30,000,000 บาท
โครงการที่ 3 :
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการ
คลัง ประจําป 2558
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 9,690,000 บาท
โครงการที่ 4 :
การจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลถาวรสําหรับคลังขอมูลกลาง
กระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving) ประจําป 2558
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving)
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 9,500,000 บาท
โครงการ :
การจางการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจําป
งบประมาณ 2558
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจางการดําเนินการปฏิบัติงาน
และบํารุงรักษาระบบ GFMIS (Operation &
Maintenance: O&M)
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 189,020,000 บาท
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3.2 การพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. สรางศักยภาพบุคลากรสู 3.1 บริหารและ
ความเปนเลิศ
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู

3.2 พัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

3.3 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
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1. เสริมสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

1.1 ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์

แผนปฏิบัติราชการ
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ปงบประมาณ 2558

โครงการที่ 1 :
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 8,000,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 1,537,500 บาท
โครงการ :
การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลังประจําป 2558
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 3,656,200 บาท
โครงการที่ 1 :
การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2558และการติดตามผลดําเนินงาน
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558
และการติดตามผลดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : -
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1.2 ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ

1.3 สรางนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

2. พั ฒ นาและบริ ห าร 2.1 กํากับ ตรวจสอบ
จัด การการดํา เนิ นงานของ การดํ า เนิ น งานของ
กระทรวงการคลัง
หน ว ยงานในสั ง กั ด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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โครงการที่ 2 :
การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตาม
ประเมินผล
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการ :
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสาํ นักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 1 :
คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง สวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการ
ภาษี
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
โครงการที่ 2 :
CCO-MOF สัญจร
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 4,000,000.-บาท
โครงการที่ 1 :
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 :
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่
ไดรับการตอบสนอง
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ตัวชี้วัดที่ 2 :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ: 1,800,000 บาท
โครงการที่ 2 :
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 3 :
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด :
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบประจําป
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 4 :
การติดตามผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัตริ าชการของ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 5 :
การติดตามผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัตริ าชการของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
แผนปฏิบัตริ าชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2.2 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นาการบริ ห าร
จัดการองคกร
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2558

ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 1 :
การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ตัวชี้วัด :
รอยละของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณา
เพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการอยางถูกตอง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 2 :
การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 500,000 บาท
โครงการที่ 3 :
การดําเนินการประสานงานคดี
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการ
ประสานงานที่เกี่ยวของในคดีความทั่วไป คดีปกครอง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 4 :
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งทางปกครอง
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งทางปกครอง
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการที่ 5 :
การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องที่จะนําเขาสู
วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
31

ยุทธศาสตร
และกลยุทธ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2.4 ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิ ง รุ ก ที่ ค รอบคลุ ม
ทุ ก กลุ ม เป า หมาย
อยางมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ปงบประมาณ 2558

ตัวชี้วัด :
รอยละของจํานวนเรื่อง ที่สามารถจัดทําเอกสารสรุปยอ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตรี
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ : โครงการ :
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูส าธารณชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 12,750,000 บาท
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สวนที่ 3
โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
แผนยุ ท ธศาสตร สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลัง จัด ทํา ขึ้น ตามรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก ร
ไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546ประกอบกั บ มติ คณะรั ฐ มนตรี มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติราชการ
และกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558ในการนี้ สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง จึงดําเนินการจัดทําแผน
ยุ ท ธศาสตรข ององค ก รขึ้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ผ ลตามเป า หมายของนโยบายรั ฐ บาลและ
กระทรวงการคลัง รวมทั้ง ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อให ยุ ทธศาสตร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลัง มีความสอดคลองกับ แผนบริห ารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
2. เพื่อใหการดําเนินงานของสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง มีทิศทางชัดเจน ตรงตามนโยบายของ
ผูบริหาร
3. เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
เมษายน 2558 – กันยายน 2558
4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ยุทธศาสตรสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลัง มีความสอดคลองกับนโยบายในแผนบริหารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
2. หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายขององคกร และทิศทางที่ผูบริหารกําหนด
3. การบริหารราชการสามารถตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
2555 2556 2557 2558 2559 1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5

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

เกณฑการใหคะแนน
ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
ศึกษา วิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักการที่สําคัญ และแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัด
รวมทั้งสภาพแวดลอมของ สป.กค. เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตร
นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแบบ
สอบถามและสํารวจ
ความคิดเห็น

แบบ
สอบถาม

2. ออกแบบสอบถาม
แกผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ สป.กค.

ความคิดเห็น
ของผูมีสวนได
สวนเสีย

3. ศึกษา วิเคราะห
แบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

สรุปผลการ
ออก
แบบสอบถาม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

4. ศึกษา วิเคราะห
ผลการศึกษา
แนวคิดหลักการที่สําคัญ หลักการที่
และแผนงาน /โครงการ สําคัญและ
ของหนวยงานในสังกัด
แผนงาน /
ประกอบการจัดทําราง
โครงการ
แผนยุทธศาสตร
5. จัดประชุมเพื่อ
พิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร

ผลการ
ประชุมฯ
รางแผน
ยุทธศาสตร

6. นําเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรใหผูบริหาร
สป.กค.พิจารณา
7. ถายทอดแผน
ยุทธศาสตรตอบุคลากร
ในองคกร
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บุคลากรทราบ
แผน
ยุทธศาสตร
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ก.ย.

1. สาระสําคัญ

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และการติดตามประเมินผล

รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และมติ คณะรั ฐ มนตรี มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
นําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใน
แตละปงบประมาณ รวมทั้ง กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558 เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตาม
เปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์
สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง
2. เพื่ อ ให ส ามารถประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุกหนวยงานใน
สังกัด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจนยุทธศาสตรของ
องคกรได
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2555 2556 2557
ระดับความสําเร็จของการ ระดับ ระดับ ระดับ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
5
5
5
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และ
การติดตามประเมินผล

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

2558 2559 1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน
ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ
ถายทอดใหหนวยงานและบุคลากรในองคกรไดรับทราบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาสที่ 1 2 และ 3
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาสที่ 4

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. พิจารณาโครงการ
โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร
2. ทุกหนวยงานใน
โครงการ
สังกัดจัดสงรายละเอียด
โครงการ
3. ศึกษา วิเคราะห
โครงการที่ทุกหนวยงาน โครงการ
จัดสง
4. จัดทํารางแผนปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อนําเสนอ
แผนปฏิบัติ
ผูบริหารพิจารณาให
ราชการ
ความเห็นชอบ
5.ถายทอดแผนปฏิบตั ิ
ทุก
ราชการใหหนวยงาน
และบุคลากรในองคกร หนวยงาน
ในสังกัด
ไดรับทราบ
6.หนวยงานในสังกัด
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
7.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของไตรมาส
ที่ 1 2และ 3
8.ติดตามผลการดําเนิน
งานของไตรมาส4
9.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ

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

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ
ผลในไตร
มาสที่ 1
2 และ 3
ผลในไตร
มาสที่ 4
สรุปการ
รายงานผล
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1. สาระสําคัญ

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2558 และการติดตามผลดําเนินงาน

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(สนช.) เมื่ อวั นที่ 12 กั นยายน 2557และกํ าหนดให ทุ กส วนราชการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ 1 ป ตาม
ปงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมและไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 113/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) โดยมีอํานาจหนาที่ขับเคลื่ อนและเรงรัดสวนราชการและหน วยงานที่เกี่ ยวของใหนํ า
นโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเสนอรายงานตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา
ทุกเดื อน จั ดทํ ารายงานแสดงผลการดํ าเนิ นการของคณะรั ฐมนตรี ประสานความร วมมื อจากส วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (ที่ปรึกษากฎหมาย) เปนกรรมการ
กระทรวงการคลั ง โดย สํานั กนโยบายและยุ ทธศาสตรได ดําเนิน การประสานความรว มมือจากสว น
ราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง เพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข อง
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแลว เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2557และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายเดือน ซึ่งครอบคลุมผลการ
ดําเนิ นการสํ าคั ญของกระทรวงการคลั งตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป มติ คณะรั ฐมนตรี การสั่ งการของ
นายกรั ฐ มนตรี และคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ และเผยแพร ล งในเว็ บ ไซต ข องกระทรวง ภายใต ชื่ อ
“รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล พลเอก ประยุ ทธ จั นทร โอชา นายกรั ฐมนตรี ”
(http://www.mof.go.th/home/pmprayuth.html) โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศทส.)
2. วัตถุประสงค
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอยางเปนรูปธรรม
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
3. ประสานความรวมมือจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยในสังกัดกระทรวงการคลัง
4. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
4. งบประมาณ ไมมี

40
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม
2. เผยแพร ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานสําคัญตามนโยบายรัฐบาลของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสูสาธารณชน
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ
ผูอํานวยการสวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
โทร. 0-2273 – 9021 ตอ 2649, 2650, 2674
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า 5 5 5 5 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
1
2
3
4
5
กระทรวงการคลั ง ประจํ า ป
งบประมาณ 2558 และการ
ติ ด ตามผลดํ า เนิ น งานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน
ประสานงานใหหนวยงานในสังกัดเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
กระทรวงการคลัง
ยกรางแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ
เสนอรางแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือนและสงขอมูลให ศทส. เพื่อเผยแพรในเว็บไซตของ
กระทรวง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือนและสงขอมูลให ศทส. เพื่อเผยแพรในเว็บไซตของ
กระทรวง ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. หนวยงานใน
สังกัดเสนอ
โครงการเพื่อ
จัดทําแผน
ปฏิบัติราชการ
ประจําป
กระทรวงการคลัง
2. ยกรางแผน
ปฏิบัติราชการ
ประจําปฯ
3. เสนอราง
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ฯ ใหรัฐมนตรี วา
การกระทรวง
การคลังพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
4. ติดตามผล
การดําเนินงาน
รายเดือน
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เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558
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1. สาระสําคัญ

โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง

โครงการหนวยงานตนแบบ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” มีเปาหมายในการบูรณาการองคความรู
ดานภาษี จาก 3 หนวยงานภาษีภายสังกัดใตกระทรวงการคลัง ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากร โดยบูรณาการความรูนี้เพื่อประโยชนในการใหความรูแกผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปผานหมอ
ภาษีที่เปนผูใหคําปรึกษาตามจุดใหบริการจํานวน 268 จุด ทั่วประเทศ ตลอดจนการใหความรูผานชองทาง
ตางๆ อาทิ Website Mobile app. และ Facebook เปนตน
สําหรับการดําเนินงานในสวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี เพื่อเพิ่มเติมองคความรูประเภท
ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในประเทศใหมีความรูความเขาใจในภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่กําลัง
ริเริ่มหรือไดดําเนินการไปแลว รวมถึงสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ ที่จะชวยใหผูประกอบการ SMEs สามารถ
ลดภาระดานตนทุนใหลดลงได
โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้
- หนวยงานในภาครัฐ
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
- สถาบันการศึกษา
- สือ่ มวลชน
- ภาคเอกชน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อวางแผนและกําหนดตําแหนงในใจผูบริโภคเชิงยุทธ (Market Strategic Positioning) ของ
โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ในการใหความรูดานภาษีและสิทธิประโยชนทางภาษีในการประกอบ
ธุรกิจ SMEs ประเภทตางๆ
2. เพื่อกําหนดกลุมผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจเปาหมายของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังในการบูร
ณาการขอมูลทางภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อพัฒนาองคความรูดานภาษีในกลุมผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ โดยเปนการบูรณาการขอมูลของ 3
กรมภาษี
4. เพื่อออกแบบและจัดทําแผนการสื่อสารเพื่อสรางคุณคาอยางบูรณาการ (Integrated Value
Creating Communication) ของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มิถุนายน พ.ศ. 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
5,000,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สงเสริมภาพลักษณเชิงบวก ของหนวยโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
2. ลดคาใชจาย การดําเนินการดานภาษี ของผูประกอบการ (Tax Compliance Cost)
3. ขยายฐานภาษี ดึง SMEs เขาสูระบบภาษี
4. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใหบริการแกผูประกอบการ
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ความคาดหวังของผูขอใชบริการที่สูง การเขาถึงองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีผานเทคโนโลยีที่ใชอยู
เดิม ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงเปนปจจุบัน รวมถึงบุคลากรภายในองคกรที่ยังไมมีความพรอมในการถายทอด
องคความรูที่ดี ทั้งนี้จึงไดมีแนวทางแกไขผานการดําเนินโครงการ ในสวนการประชาสัมพันธและการสราง
เครือขาย เพื่อใหระบบในการดําเนินงานสอดคลองและควบคูกันไป
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
นายจิระ พันธคีรี
นายวรุต วิกรมโรจนานันท

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทร 02-273-9021 ตอ 2647
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ : กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
คา
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
- - 5 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ระดับความสําเร็จในการ
1
2
3
4
5
ดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง สวนพัฒนา
องคความรูเรื่องบูรณาการภาษี
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน
กําหนดตําแหนงในใจผูบริโภคเชิงยุทธ (Market Strategic Positioning) ของโครงการ
คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
ออกแบบและจัดทําแผนการสื่อสารเพื่อสรางคุณคาอยางบูรณาการ (Integrated Value
Creating Communication) ของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
กําหนดกลุมเปาหมายที่เปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อการจัดทําองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี
จัดทําองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีสําหรับกลุมผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที่เปน
กลุมเปาหมาย
นําเสนอผลงานและถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรที่เปนกลุมเปาหมาย
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
- กําหนดตําแหนงในใจ
ผูบริโภคเชิงยุทธ
(Market Strategic
Positioning)

เปาหมาย

สามารถกําหนด
ตําแหนงในใจ
ผูบริโภคเชิงยุทธ
(Market Strategic
Positioning)
- ออกแบบและจัดทํา มีแผนการสื่อสาร
แผนการสื่อสารเพื่อ
เพื่อสรางคุณคา
สรางคุณคาอยางบูรณา อยางบูรณาการ
การ(Integrated
(Integrated
Value Creating
Value Creating
Communication)
Communication)
- กําหนดกลุม
เปาหมายทีเ่ ปน
ไดกลุม เปาหมาย
ผลิตภัณฑตางๆ เพื่อ ในการจัดทําองค
การจัดทําองคความรู ความรูเรื่อง
เรื่องบูรณาการภาษี
บูรณาการภาษี
- จัดทําองคความรูเ รื่อง องคความรูเรื่อง
บูรณาการภาษีสําหรับ บูรณาการภาษี
กลุมผลิตภัณฑหรือ
ของกลุมเปาหมาย
กลุมธุรกิจที่เปน
ที่กําหนด
กลุม เปาหมาย
- นําเสนอผลงานและ กลุมเปาหมายมี
ถายทอดองคความรู
องคความรูความ
ใหกับบุคลากรที่เปน
เขาใจในการ
กลุมเปาหมาย
นําเสนอผลงาน
ของคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง
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โครงการ CCO-MOF สัญจร

1. สาระสําคัญ

จากสถานการณความไมสงบทางการเมืองในหวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา ทําใหการบริหารราชการ
แผนดินขาดความเปนเอกภาพ ไมมีความชัดเจนและไมตอเนื่องในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ จนมาถึง
ในปจจุบันสถานการณทางการเมืองสงบลงโดยการบริหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดเขามาบริหารประเทศ และมีนายสมหมาย ภาษี ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงเปนโอกาสอันดีและสมควรที่ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง มอบ
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของกระทรวงการคลังใหขาราชการของกระทรวงการคลังไดรับทราบและ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและชัดเจน อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลปจจุบันใหมากยิ่งขึ้น
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ
CCO-MOF สัญจร ขึ้นเพื่อใหเกิดการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสูผูปฎิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน
เปนการสรางความเชื่อมั่ นในการขับเคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่อง และยังเปนการสรางความสัมพันธอัน ดี
ระหวางผูบริหารกระทรวงการคลังสวนกลางกับขาราชการกระทรวงการคลังสวนภูมิภาค ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
อีกดวย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังไปสูผูปฎิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน เปนการสรางความ
เชื่อมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่อง
2. เพื่อสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกระทรวงการคลังสวนกลางกับขาราชการ
กระทรวงการคลังสวนภูมิภาค
3. เพื่อประชาสัมพันธนโยบาย กิจกรรม และโครงการของกระทรวงการคลังใหประชาชนไดรับทราบ
และเชื่อมั่นการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558

4. งบประมาณ (ถามี)
4,000,000.-บาท ( สี่ลานบาทถวน)
5. ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. กระทรวงการคลังสามารถนํานโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจน
2. ขาราชการกระทรวงการคลังมีความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกระทรวงการคลังสวนกลางกับ
ขาราชการกระทรวงการคลังสวนภูมิภาค
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
นายจิระ พันธคีรี
นายวรุต วิกรมโรจนานันท

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นักวิเคราะหนโยบายแผนชํานาญการ
โทร 02-273-9021 ตอ 2647
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ CCO-MOF สัญจร

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
55 56 57
-

คาเปาหมาย
58
5

59
5

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดเตรียมขอมู ลเพื่ อดําเนิน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ จั ดทําโครงการ
จัดทําราคากลางโครงการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ
การจั ด ให มี ก ารประชุ ม สั ม มนารั บ มอบนโยบายการปฏิ บั ติ ร าชการจากผู บ ริ ห าร
ระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในกรุงเทพแลวเสร็จ
การประชุมรวมกับ คบจ. ในจังหวัดที่จะจัดงาน เพื่อเตรียมความพรอมแลวเสร็จ
ประชุมสั มมนารับ มอบนโยบายการปฏิบั ติร าชการของข าราชการสว นภูมิภาคจาก
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในชื่อการสัมมนา CCO-MOF สัญจรใน
ตางจังหวัดแลวเสร็จ
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

- การประชุม
สัมมนารับมอบ
นโยบายจาก
ผูบริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง
ในกรุงเทพฯ

-เพื่อสื่อสาร
นโยบายของ
กระทรวงการคลัง
ไปสูผ ูปฎิบตั ิทั่ว
ประเทศ

-การประชุมเตรียม
ความพรอมรวม
คบจ.ในจังหวัดที่
จะจัดงานสัมมนา
CCO-MOF สัญจร

-เพื่อใหการจัด
งานสัมมนา
CCO-MOF
สัญจร ไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง
ตามที่กําหนด

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

-เพื่อสงเสริม
และสราง
ความสัมพันธ
อันดีระหวาง
ผูบริหารกระ
ทรวงการคลัง
สวนกลางกับ
ขาราชการ
กระทรวงการคลัง
สวนภูมภิ าค

-ประเมินผล
โครงการและ
รายงานผูบังคับ
บัญชาตามลําดับ

-เพื่อไดรับทราบ
วาการดําเนิน
โครงการฯประสบ
ความสําเร็จหรือไม
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โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
1. สาระสําคัญ
การตรวจราชการเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินและพัฒนาประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานใหหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิด
จากการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนัยแหงระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การออกตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ.
2554 ที่กํ าหนดให ผู ต รวจราชการมี อํา นาจหน า ที่ใ นการตรวจราชการเกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ร าชการของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกระทรวงในฐานะผูสอดสองดูแล
แทนรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการตรวจราชการขอ ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการ
ติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารราชการแผนดิน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ตรวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานในสั ง กั ด ให บ รรลุ เ ป า หมายตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังและรัฐบาล
2. เพื่อติดตามความกาวหนา ป ญหา อุป สรรค ผลการดําเนิน งานโครงการสํ าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558
4. งบประมาณ
1,800,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถกํากับ เรงรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดให
บรรลุเปาหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
2. สามารถติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นางนงนุช คุณรัตนไตร

ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล
โทร 0-2273-9021 ตอ 2700
นางทิพรัตน ถิ่นสิริพัฒนกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทร 0-2273-9021 ตอ 2620
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ
8.1 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง
เกณฑการใหคะแนน : เกณฑ ก ารให ค ะแนนแบ ง เป น 5 ระดั บ คะแนน โดยพิ จ ารณาจาก
ความสําเร็จของการดําเนินงานแตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
1. รอยละของ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
จํานวนขอเสนอแนะ 100 100 100 100 100 80
85
90
95 100
จากการตรวจ
ราชการที่ไดรับการ
ตอบสนอง
คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 80
ของจํานวนขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจราชการทั้งหมด
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 85
ของจํานวนขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจราชการทั้งหมด
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 90
ของจํานวนขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจราชการทั้งหมด
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 95
ของจํานวนขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจราชการทั้งหมด
จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจราชการทั้งหมด
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8.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามแผนการตรวจราชการของผู ต รวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เกณฑการใหคะแนน : เกณฑ ก ารให ค ะแนนแบ ง เป น 5 ระดั บ คะแนน โดยพิ จ ารณาจาก
ความสําเร็จของการดําเนินงานแตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

ตัวชี้วัด
2. ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ตามแผนการตรวจ
ราชการของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงานที่ผาน
มา
55
56 57
-

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

58
59
1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
1
2
3
4
5

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
กําหนดแนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ และจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณแลวเสร็จ
1. ตรวจติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ในสวนภูมิภาค และเขตตรวจราชการใน
2
สวนกลางพรอมทั้งใหขอเสนอแนะในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
2. จั ดทํา รายงานผลการตรวจราชการพร อมข อเสนอแนะไปยังผูบริหารระดับ สูงและผู บังคับ
บัญชาของหนวยงานรับตรวจเพื่อพิจารณาดําเนินการและแจงกระทรวงการคลังทราบ และนําสง
สํานักนายกรัฐมนตรี กรณีการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี
3
จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
การคลังรอบ 1 เสนอตอผูบริหารระดับสูง
4
ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ซึ่งไดเสนอไว
จัดทํารายงานการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังของหนวยงาน
รับตรวจ นําเสนอตอผูบริหารระดับสูง และนําสงสํานักนายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบ
บูรณการรวมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี
5
จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รอบ 2 เสนอตอผูบริหารระดับสูง
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9. แผนปฏิบัติงาน
เปาหมาย
ลําดับ

กิจกรรม

1

รวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการหนวยงาน
ในสังกัด ศึกษา วิเคราะห และกําหนด
แนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ เพื่อ
จัดทําแผนการตรวจราชการ

แผนการตรวจ
ราชการ

2

ตรวจติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด ในสวนภูมภิ าค และ
เขตตรวจราชการในสวนกลางพรอมทั้ง ให
ขอเสนอแนะในระดับพื้นที่และระดับ
นโยบาย

การตรวจติด ตาม
การปฏิบัติ งาน
ของหนวย งานรับ
ตรวจรายงานผล
การตรวจราชการ

3

จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ
พรอมขอเสนอแนะไปยังผูบริหารระดับสูง
และผูบ ังคับบัญชาของหนวยงานรับตรวจ
เพื่อพิจารณาดําเนินการและแจง
กระทรวงการคลังทราบ และนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจราชการแบบ
บูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการ
ตรวจราชการ
พรอมขอเสนอ
แนะไปยังผูบ ริหาร

4

จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตาม สรุปรายงานผล
แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ การตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 1 เสนอตอผูบริหาร รอบ 1
ระดับสูง

5

ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจติดตาม
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
และประเมินผล
กระทรวงการคลังซึ่งไดเสนอไว
การดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะ
รายงานผลการ
ตรวจราชการ
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ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)
.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ..ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58
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ลําดับ
6

7

กิจกรรม

เปาหมาย

รวบรวมรายงานการตรวจราชการพรอม
รายงาน ลการ
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
ตรวจราชการเสนอ
กระทรวงการคลัง และรายงานดําเนินงาน
ผูบริหาร
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังของหนวยงานรับตรวจ
จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตาม สรุปรายงานผล
แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
การตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 2 เสนอตอผูบริหาร
รอบ 2
ระดับสูง

ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน)
.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ..ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๑. สาระสําคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓
มาตรา ๙ (๓) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ขอ ๑๔
กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กํากับดูแลอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมาย
วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ
ดังนั้น สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง
ดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่ง
เปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ ๒ :
พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
เปาประสงค:
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๒.๑ :
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งเปนการปองปรามการ
ทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ และเปนการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ทั้งยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อเปนระบบเตือนภัย
ล ว งหน าสํ า หรั บ การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และติด ตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึด หลักใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงานของสวนราชการในสังกัดวา บรรลุผ ล
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความ
พึงพอใจหรือไม
๒.๒ เพื่อใหขอเสนอแนะในการสงเสริมสนับ สนุนใหการดําเนินงานฯ เปนไปอยางคุมประโยชนทั้ง
ราชการและประชาชน
๒.๓ เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทาง พัฒนา
สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป
๓. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8
๔. งบประมาณ (ถามี) ไมมี
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๕. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑ ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและโปรงใสยิ่งขึ้น
๕.๒ ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของสวนราชการของผูบังคับบัญชาลดลง
๕.๓ การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการของสวนราชการ
๖. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน
นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน
ผูอ ํานวยการสวนตรวจสอบภายในระดับกรม
รักษาการในตําแหนงผูตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒633
นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒๖๕๒
๘. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
๕5 ๕6 ๕7
๕
๕
๕

คาเปาหมาย
๕8
๕

๕9
๕

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
๑
จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 โดยมีรายละเอียดคือ
๑. การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง
๒. รายละเอียดของการวิเคราะหความเสี่ยง
๓. การจัดลําดับความเสี่ยงและสรุปผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําป
๒
แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ ของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงฯ
๓
รวบรวมขอมูล และทําการศึกษาขอมูลโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ
๔
ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ
๕
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอ
ผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
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๙. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทํากระดาษทําการประเมินความ
เสีย่ งเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 โดยมี
รายละเอียด คือ
๑) การระบุ ปจ จัย เสี่ ย งและเกณฑ
ความเสี่ ย งที่ นํ า มาใช ใ นการประเมิ น
ความเสี่ยง
๒) รายละเอี ยดของการวิ เ คราะห
ความเสี่ยง
๓) การจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งและ
สรุ ป ผลเพื่ อ วางแผนการตรวจสอบ
ประจําป

รายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
โครงการฯ

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

2. แผนปฏิบัติงาน (Engagement
Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงฯ
3. รวบรวมขอมูล และทําการศึกษา
ขอมูลโครงการฯ ตามที่กําหนดใน
แผนการตรวจสอบ
4. ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
โครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการ
ตรวจสอบ และเสนอผูบริหารพิจารณา ให
ความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอ
เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. สาระสําคัญ
ตามที่กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ใหผูตรวจสอบภายใน
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพและวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
เพื่ อจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ก อนหลั งของกิ จ กรรมที่จ ะทําการตรวจสอบใหส อดคลองกับ เปาหมายของสว น
ราชการ
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเกี่ยวกับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนด ซึ่งมี การ
ตรวจสอบด า นบั ญ ชี ก ารเงิ น การตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน และการตรวจสอบประเมิ น ความเสี่ ย งด า น
สารสนเทศ (Compliance Financial , Operation Audit และ IT Audit) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
สป.กค. คื อ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การการดํ า เนิ น งานของกระทรวง โดยมี ห น าที่ ใ นการประเมิน และให
คําแนะนําเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ทั้งนี้เพราะงานตรวจสอบภายใน
ถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของผูบริหาร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรั บตรวจวาบรรลุ ผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
2.2 เพื่อสอบทานความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
2.5 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. งบประมาณ (ถามี)

:-

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานของ สป.กค. เปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนด รวมทั้งไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

57

6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. 0 2273 9021 ตอ 2720 , 2721 , 2742
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เกณฑการใหคะแนน :
แบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน แตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละ
ระดับ ดังนี้
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนงาน
ตรวจสอบที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป
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ผลการ
คา
ดําเนินงาน
เปาหมาย
ที่ผานมา
55 56 57 58 59
5 5 5 5 5

เกณฑการใหคะแนน
1
รอยละ
20

2
รอยละ
40

3
รอยละ
60

4
รอยละ
80

5
รอยละ
100

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
งานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบตามมติ ครม. ,
ระเบียบ , คําสั่ง
1.1 การสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของ สป.กค.

เปาหมาย

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

การปฏิบัติ
งานของ
สป.กค. ไดรับ
การปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

1.2 การตรวจสอบการใช
รถยนตของผูเลือกรับเงิน
คาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสี ิทธิ
ไดรับรถประจําตําแหนงของ
สวนราชการ
1.3 ตรวจสอบการเงินการ
บัญชีกองทุนสวัสดิการ
สป.กค.
1.5 การตรวจสอบตาม
เกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการ
2. การตรวจสอบจากผลการประเมินความเสีย่ งของหนวยรับตรวจ สป.กค.
2.1 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลัง
2.2 โครงการติดตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
งานของสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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โครงการ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
รัฐ บาลมีน โยบายปรับ ปรุงประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบัติร าชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได การที่
จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผลการ
ดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามแบะประเมินผลเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายที่กําหนด รัฐบาลจึง
ตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับลักษณะ
องคกร ซึ่ งการประเมิ นผลดังกล าวจะเปน ประโยชนแกองคกรในการพัฒ นาศักยภาพการดําเนินงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มตนเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสวนราชการกําหนด
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ 6
เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน สวน
ราชการที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรรใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานตอไป
กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวางระบบการ
จัดทําคํารับรองและการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวงและสวน
ราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง การจัดทํา
คํารับ รองการปฏิบัติร าชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติร าชการตามคํารั บรองและการจั ดสรร
สิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
2. เพื่อจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พงศ. 2558
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
ไมมี
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการคาเปาหมาย
ไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรมไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงการคลั งสามารถกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลตัว ชี้วั กและเปา หมายที่ ส อดคล องเป น
ประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ใหกับสวนราชการในสังกัดได
3. กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานที่เปนปญหาอุปสรรค
ในปงบประมาณถัดไปได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นางรัชนี ชุนเจริญ
นายวิทยา เตชะมหานนท
นางสาวสุภาพ ผองอําไพ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการติดตาม
การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
คา
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
เปาหมาย
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
5 5 5 5 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน:
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน

แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
นําเสนอตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมารณ
พ.ศ. 2558 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา
จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ติดตามใหหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํารายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับ
กระทรวงประจําป พ.ศ. 2558
ติดตามใหหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1 แจงกรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราช การของ
กระ ทรวงการคลัง
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.
2558
2.นําเสนอตัวชี้วัด
ประกอบคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อให
สํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณา
3.จัดทําคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
4. ติดตามให
หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดทํารายละเอียด
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับ
กระทรวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2558
5. ติดตามให
หนวยงานที่
รับผิดชอบตัวจัดทํา
รานงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

1 หนวย
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หนวย

1 ชุด

1 ชุด

1 เลม
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โครงการ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
รัฐ บาลมี น โยบายปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได การที่
จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผลการ
ดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามแบะประเมินผลเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายที่กําหนด รัฐบาลจึง
ตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับลักษณะ
องค กร ซึ่ งการประเมิ นผลดั งกล า วจะเป น ประโยชนแกองคกรในการพัฒ นาศักยภาพการดําเนิน งานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มตนเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสวนราชการกําหนด
เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ฯ 6
เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน สวน
ราชการที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรรใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานตอไป
กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวางระบบการ
จัดทําคํารับรองและการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวงและสวน
ราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง การจัดทํา
คํารับ รองการปฏิบัติร าชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติร าชการตามคํารั บรองและการจั ดสรร
สิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
2. เพื่อจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการคาเปาหมาย
ไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรมไดอยาง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงการคลั งสามารถกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลตัว ชี้วั กและเปา หมายที่ ส อดคล องเป น
ประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ใหกับสวนราชการในสังกัดได
3. กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานที่เปนปญหาอุปสรรค
ในปงบประมาณถัดไปได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นางรัชนี ชุนเจริญ
นายวิทยา เตชะมหานนท
นางสาวนวลสกุล ประจิตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
คา
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
5
55 56 57 58 59 1
2
3
4
ระดับความสําเร็จในการติดตาม 5 5 5 5 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
การปฏิบัติราชการของสวน
1
2
3
4
5
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
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เกณฑการใหคะแนน:
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557
นําเสนอตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
พิจารณา
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ติดตามใหหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํา
รายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงประจําป พ.ศ.
2558
ติดตามใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1 แจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

1 หนวย

2.นําเสนอตัวชี้วัด
ประกอบคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อให
สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
พิจารณา

1 หนวย

3.จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

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

1 ชุด
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กิจกรรม

เปาหมาย

4 ติดตามใหหนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกระทรวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

1 ชุด

5. ติดตามใหหนวยงานที่
รับผิดชอบตัวจัดทําราน
งานผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557

1 เลม
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ต.ค.

พ.ย.
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ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ

1. สาระสําคัญ
การบริหารจัดการงานสารบรรณ ถือวาเปนงานสําคัญงานหนึ่งของหนวยงานในทุกๆ หนว ยงานโดย
ในทุกๆ หนวยงานจะตองมีผูปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณดวยกันทุกที่ โดยมีหนาที่ในการรับ – สง หนังสือที่เขา
ออกภายในหนวยงาน ดังนั้นงานสารบรรณจึงถือเปนงานสําคัญของสวนราชการ เพราะเปนดานแรกที่หนังสือ
และเอกสารตางๆ จะเขามาในหนวยงาน และเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลสําคัญตางๆ เพื่อสงไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบใหดําเนินการตอไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสือที่รับเขากอนลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. หาขอมูลรายละเอียด ติดตอประสานงานทั้งหนวยงานในสังกัด/หนวยงานเจาของเรื่อง
3. กลั่นกรองขอมูลกอนนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการสงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
4. ลงทะเบียนสงออกดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสถงึ หนวยงานที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ และสแกน
หนังสือเก็บในระบบ
5. ดําเนินการสงหนังสือไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบดวยความรวดเร็วและถูกตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การงานสารบรรณของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วถูกตอง จึงตองมีการบริหารจัดการงานสารบรรณอยางเปนระบบ และเปนไปตาม
ขั้นตอนการรับ – สง หนังสือราชการ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
4. งบประมาณ (ถามี)

ไมมี

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เมื่อหนวยงานสามารถพัฒนางานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหการติดตอประสานงานทั้ง
ภายในหนว ยงานและภายนอกหน ว ยงานเป น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค ที่ต องการ และมี ร ะบบการทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวสมวรรณ จันทรใหญ ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
สํานักบริหารกลาง โทร. 2209
2. นางสาวศิวนีย ทรงดาวเรือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สวนอํานวยการ
สํานักบริหารกลาง โทร. 2237
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห
พิจารณาเพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
55 56 57 58 59 1 2 3 4 5
- 5 5 75 80 85 90 95

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 75 ของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณาเพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง
รอยละ 80 ของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณาเพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง
รอยละ 85 ของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณาเพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง
รอยละ 90 ของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณาเพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง
รอยละ 95 ของหนังสือราชการที่ผานการวิเคราะห พิจารณาเพื่อนําสงใหสวนราชการในสังกัด
ดําเนินการอยางถูกตอง

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
ของหนังสือที่รับเขากอนลงทะเบียนรับ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. หาขอมูลรายละเอียด ติดตอ
ประสาน งานทั้งหนวยงานในสังกัด/
หนวยงานเจาของเรื่อง
3. กลั่นกรองขอมูลกอนนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการสง
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
4. ลงทะเบียนสงออกดวยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสถึงหนวยงานที่
ผูบังคับบัญชาสั่งการ และสแกนหนังสือ
เก็บในระบบ
5. ดําเนินการสงหนังสือไปยังหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดวยความรวดเร็วและ
ถูกตอง

ระดับ 5
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง

1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังจัดทํา รายงานประจําปของกระทรวงการคลัง เพื่อเผยแพรความรูความเข าใจต อ
สาธารณชนในบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสงเสริมใหเกิดความ
โปรงใส และธรรมาภิบาลในองคกร
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
2. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
4. งบประมาณ
500,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
2. เสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก :
นายจิระ พันธคีรี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ2648
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
2555 2556 2557 2558 2559 1
2
3
4
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

คําอธิบาย
ดําเนินการจัดจางผลิตและพิมพหนังสือรายงานประจําปกระทรวงการคลัง
ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงเนื้อหา ไฟลรูปภาพพรอมคําบรรยาย และบทความที่เกี่ยวของ
จัดทํารางเนื้อหารายงานประจําป
ผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบรางเนื้อหารายงานประจําป
ผลิตหนังสือรายงานประจําปและแจกจายไปยังหนวยงานตางๆ

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ดําเนินการจัด
จางผลิตและพิมพ
หนังสือรายงาน
ประจําป
กระทรวงการคลัง
2. ทุกหนวยงานใน
สังกัดจัดสงเนื้อหา
ไฟลรูปภาพพรอม
คําบรรยาย และ
บทความที่เกี่ยวของ
3. จัดทํารา ง
เนื้อหารายงาน
ประจําป (First
Draft)
4. ขอความ
เห็นชอบรางเนื้อหา
รายงานประจําป
จากผูบริหาร
ระดับสูง
5. จัดทํารูปเลม
รายงานประจําป
6. ผลิตหนังสือ
รายงานประจําป
และแจกจายไปยัง
หนวยงานตางๆ

สัญญาจาง
ผลิตและพิมพ
หนังสือ
รายงาน
ประจําป
ขอมูล
ประกอบการ
จัดทํารายงาน
ประจําป
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เนื้อหารายงาน
ประจําป
เนื้อหารายงาน
ประจําป

รายงาน
ประจําป
หนังสือ
รายงาน
ประจําป
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โครงการการดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
1. สาระสําคัญ
เมื่อสวนราชการมีคําสั่งทางปกครองและคําสั่งฯ ดังกลาวมีผลกระทบไปยังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
หากบุคคลตามขางตนพิจารณาแลวไมเห็นดวยหรือมีความเห็นขัดแยงกับคําสั่งทางปกครองดังกลาว บุคคล
เหลานั้นจะตองดําเนินการโตแยงคําสั่งทางปกครองโดยการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองไปยังผูที่มีอํานาจออก
คําสั่งทางปกครอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองจะดําเนินการพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณ โดย
นําขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่เกี่ยวของมาพิจารณาประกอบคําอุทธรณ เมื่อผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครองเปนเชนไร ก็จะแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองและสิทธิของผูอุทธรณในการนําไปยังผู
อุทธรณใหทราบตอไป ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
2. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามแบบที่กฎหมายกําหนด
๒. เพื่อใหกระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
๓. เพื่อใหการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองของผูอุทธรณไดรับความเปนธรรม
3. ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘

4. งบประมาณ (ถามี)

ไมมี

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูอุทธรณไดทราบเหตุผลและผลการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งทางปกครองอยางเปนธรรม
๒. สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองลาชา หากแตมีแนวทาง
ปองกันคือ สวนราชการผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองเรงดําเนินการให
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพนิต ธีรภาพวงศ
2. นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข

ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย
นิติกรชํานาญการ กลุมกฎหมาย โทร ๒๖๕๕

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการ
เสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง

ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
๕๕ ๕๖ ๕๗
-

คาเปาหมาย
๕๘
๕

๕๙
๕
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๑
รอยละ
๖0

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
๕
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๖๐
รอยละ ๖๕
รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

-ตรวจสอบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ปรากฏใน
รายละเอียดของการอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง
-สืบคนขอเท็จจริงตลอดจนขอ
กฎหมาย (เพิ่มเติม)
เพื่อนํามาใชประกอบการจัดทํา
วาระการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง
-นําเสนอวาระการประชุมตอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คําสั่งทางปกครอง
-ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกครอง
พิจารณาและมีมติของที่ประชุม
-จัดทําคําวินิจฉัยแจงไปยังสวน
ราชการที่เปนหนวยงานจัดสง
เรื่องการอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง

รอยละ ๘๐
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ก.ย.

โครงการการดําเนินการประสานงานคดี

๑. สาระสําคัญ
ในกรณีที่สวนราชการมีความประสงคที่จะดําเนินคดีความไมวาจะเปนผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดี เพื่อ
ความรอบคอบในดานการดําเนินคดี เชน การจัดทําคําฟอง คําใหการ คําแถลง เปนตน สวนราชการแจงความ
จํานงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณารับดําเนินคดีแทนสวนราชการ ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวของจนเสร็จการแหงคดีความ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสวนราชการดําเนินการดานคดีความดวยความรอบคอบและรัดกุม
๒. เพื่อใหกระบวนการดําเนินคดีความเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
๓. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
๔. งบประมาณ (ถามี)

ไมมี

๕. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและมอบหมายใหพนักงานอัยการเขาดําเนินคดีแทนสวนราชการ
๒. สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดได
๖. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคดีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด สวนราชการอาจเสียสิทธิในการดําเนินคดีความ
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพนิต ธีรภาพวงศ
2. นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข

ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย
นิติกรชํานาญการ กลุมกฎหมาย โทร ๒๖๕๕

๘. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการเพื่อการ
ประสานงานที่เกี่ยวของ
ในคดีความทั่วไปคดี
ปกครอง

ผลการ
คา
เกณฑการใหคะแนน
ดําเนินงานที่
เปาหมาย
ผานมา
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๑
๒
๓
๔
๕
- - ๕ ๕ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
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เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๖๐
รอยละ ๖๕
รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐

๙. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

-จัดทํารางบันทึกการขอ
ความอนุ เคราะหไปยัง
สํานักงานอัยการสูงสุด
และรางหนังสือแจงไปยัง
สํานักงานอัยการเพื่อเสนอ
ตอผูบัง คับบัญชา
-ประสานงานไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวบรวมขอเท็จจริงให
ครบถวน
-จัดทําสรุปขอเท็จจริง ที่
เกี่ยวของกับคดีเพื่อจัดสง
ไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุด
-จัดเตรียมสําเนาเอกสารที่
เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
ความ
-เสนอหนังสือพรอมเอกสาร
ที่เกี่ยวของตอผูบังคับ
บัญชาระดับสูงผูม ีอํานาจ
ในการลงนาม และนําสงไป
ยังสํานักงานอัยการสูงสุด

๘๐
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องที่จะนําเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
1. สาระสําคัญ
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ขอ 1สํานักงาน
รัฐมนตรี มีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง ไดแก การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอรัฐมนตรี
รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการดวยความ
รอบคอบ โดยหนึ่งในภารกิจการกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี ไดแก การวิเคราะหสรุปเรื่องที่จะเขาสูวาระ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรุปประเด็นไดครบถวนสมบูรณ ดวยความรวดเร็ว
สํานักงานรัฐมนตรี เห็นวาการเพิ่ มประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุป เรื่องขางตน จะสงผลใหรัฐมนตรี
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไดครบถวนสมบูรณ จึงไดดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องที่จะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีขึ้น
2.วัตถุประสงค
ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะหสรุปเรื่องที่จะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
ไมมี
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประสิทธิภาพในการวิเคราะหสรุปเรื่องที่จะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายศักดา ชนะภัย
2. นางสาววันดี เจริญประวัติ

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงานรัฐมนตรี
โทร 02-2739021 ตอ 2431

8. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่
คา
เกณฑการใหคะแนน
ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
รอยละของจํ านวนเรื่ องที่ สามารถ - 87.5 90 95 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
85
90
95 100
จั ด ทํ า เอกสารสรุ ป ย อ วาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
เสนอแผน/โครงการให
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
พิจารณา
ตั้งคณะทํางานปรับปรุง
ขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินการ
คณะทํางานฯ จัดเก็บสถิติ
ขอมูลระยะเวลาการ
ดําเนินการ (ปจจุบัน)
คณะทํางานดําเนินการ
ปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินการ
ผูบริหารพิจารณาขอเสนอฯ
ทดลองตามขอเสนอการ
ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการตาม
ขอเสนอการปรับปรุง
ประเมินผลตามตัวชี้วัด
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เปาหมาย
อนุมัติแผน/
โครงการ

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

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน
ขอมูลการ
ดําเนินการ
(ปจจุบัน)
ขอเสนอการ
ปรับปรุง
อนุมัติ
ขอเสนอ
ผลการ
ทดลอง
กระบวนการ
ที่เหมาะสม
ผลการ
ประเมิน
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โครงการจัดการเรื่องราวรองทุกข
1. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากคณะรั กษาความสงบแหงชาติไดมีป ระกาศฉบับ ที่ 96/2557 ลงวัน ที่ 18 กรกฎาคม
2557 ใหจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดขึ้นเพื่อรับเรื่องราวรองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสาร
ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ/ขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่เปนศูนยบริการรวมตาม
มาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให
ทุกกระทรวง กรม สวนราชการ และหนวยงานของรัฐสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย ดํารงธรรมในการนี้
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขของกระทรวงการคลังสอดรับกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติดังกลาว กับทั้งสามารถจัดการเรื่องราวรองทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางรวดเร็ว จึงควรมีการติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังอยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอยุติ และมีการแจงผลการพิจารณาใหผูรอง
ทราบภายในเวลาอันรวดเร็ว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให การดํ า เนิ น งานเรื่ อ งราวรอ งทุ กข ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 เป น ไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้
* เรื่ องราวร องทุ กข หมายถึ ง เรื่ องร องเรี ยน/ร องทุ กข ที่ ได รั บการประสานงานจากศู นย ดํ ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจากหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งที่มีมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
* การนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขใหนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจนไดขอยุติจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
* ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก
1. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองทั้งหมด และไดแจงใหผูรองทราบ
2. เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการ
ตามขอบเขตเต็มที่แลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสม และได
แจงใหผูรองทราบ
3. เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการแลว) และไดแจง
ทําความเขาใจกับผูรอง
4. เรื่องที่สงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลวและไดแจงใหผูรอง
ทราบหนวยงานที่รับดูแลเรื่องตอ
5. เรื่องราวรองทุกขที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห/เรื่องรองทุกขกลาวโทษ แตไมระบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน และไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี
6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว
7. กรณีที่เปนการเสนอขอคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ไดสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไวเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาและไดแจงใหผูรองทราบ
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2. วัตถุประสงค
2.1) เพื่อติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหไดขอ
ยุติอยางตอเนื่อง
2.2) เพื่อใหเครือขายการประสานการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
เขามามีสวนรวมในการติดตามเรื่องราวรองทุกข
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
4. งบประมาณ
ไมมี
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1) ประชาชนผูใชบริการไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขภายในเวลาอันรวดเร็ว
6.2) เรื่องราวรองทุกขมีผลการดําเนินการไดขอยุติเพิ่มมากขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
- ไมมี 7. ผูรับผิดชอบ
1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท 2410
2 นายกฤษดา วัยวุฒิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 2616
3 นางนพรัตน เดชจริง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 2755
สวนรับเรื่องราวรองทุกข สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
คา
เกณฑการใหคะแนน
ที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59
1
2
3
4
5
รอยละของการดําเนินการ
- 5 5 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
เกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
83
84
85
86
87
ประชาชนใหไดขอยุติ
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เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 83
รอยละ 84
รอยละ 85
รอยละ 86
รอยละ 87

สูตรการคํานวณ
จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการจนไดขอยุติ x 100
จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2558
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. การจัดทํารางหนังสือเสนอใหผตู รวจ
ราชการกระทรวงการคลังลงนามสง
เรื่องราวรองทุกขใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมแจงผลการ
ดําเนินการเบื้องตนใหผรู องทุกขทราบ
2. ติดตามผลการพิจารณาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่
กําหนด
3. ประมวลผลขอเท็จจริงที่ปรากฏจาก
จากรายงานของหนวยงานพรอมเสนอ
ความเห็นตอผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังเพื่อทราบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการ ยุติเรื่องแลวแตกรณี
4. แจงผลการพิจารณาใหผูเกี่ยวของ
ทราบ

ต.ค.

2557
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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2558

มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการจัดทํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
1. หลักการและเหตุผล
จากป ญ หาการทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั น ในประเทศไทยที่ย าวนานและเรื้อรัง นั บ วั น ยิ่ งทวี ความรุ น แรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาประเทศและดานความมั่นคง
ของชาติสงผลใหทุกภาคสวนตองตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว รวมถึงการเขามามีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเฝาระวังและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกสวนราชการเปน
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2558 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกั นและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติได
เห็นชอบใหทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติฯดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงการคลั ง ในฐานะเปน ที่เ ปน หนว ยงานหลั กในการบู รณาการและขับ เคลื่ อนแผนการป องกัน และ
ปราบปรามการทุจ ริ ต และส งเสริมคุ มครองจริ ยธรรมของหน วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมถึงการ
ประสานแผนและการดําเนินการเรื่องดังกลาวรวมกับสํานักงานป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. และหนวยงานที่
เกี่ยวของใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อติดตามความคืบหนาผลการดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตามคําสั่ง คสช.
2.2 เพื่ อ กํา หนดกรอบทิ ศ ทางในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
ปงบประมาณ 2558
2.3 เพื่ อ ให มี ก ารบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ แผนการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบของกรมในสังกัดกระทรวงการคลังใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ของสํานักงาน ป.ป.ช. และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรือ่ ง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558
4. งบประมาณ
- จํานวน 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. หนวยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง มีการดําเนินการจัดทํามาตรการการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงานได
2. หนวยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง สามารถกําหนดกรอบและแนวทางที่ไดจากการประชุมไป
จัดทํามาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงานได
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3. เพื่ อ ให หนวยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง มี ก ารบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ แผนการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิชอบของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
- ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงการคลัง
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัด
ที่ผานมา
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
- ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ - - - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จั ด ทํ า มาตรการการป อ งกั น
5
5
1
2
3
4
5
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบของหน ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คําอธิบาย
- ทบทวนมาตรการของหนวยงานเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการจัดทํามาตรการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําป 2558
- ทบทวนความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560)
- จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทํามาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2558
- นําเสนอมาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณใหผูบริหารใหความเห็นชอบ
- รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการการปองกันปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบของหนวยงานไดแลวเสร็จครบถวน
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามมาตรการการปองกันปราบปราม
การทุจริตประจําป พรอมทั้งรายงานแกหัวหนาสวนงาน/ผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหความเห็นชอบ
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ทบทวน
มาตรการ/แผน
งานเพื่อหาความ
สอดคลองตาม
แผนยุทธศาสตร
ชาติระยะที่ 2

- มาตรการ/
แผนงานที่
ทบทวนแลวไป
ดําเนินการจัดทํา
มาตร การฯของ
หนวยงาน

2. จัดประชุม
หนวยงานภายใน
เพื่อจัดทํา
มาตรการ
ปราบปรามการ
ทุจริต

- ผลการประชุม
เพื่อหาขอสรุป
และนําไปจัดทํา
มาตร การฯ ของ
หนวยงาน

3. นําเสนอ
มาตรการของ
หนวยงานให
ผูบริหารเห็นชอบ

- ผูบริหารเห็นชอบ
ในมาตรการฯของ
หนวยงาน

4. ติดตามผลและ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

- รายงานผลการ
ดําเนิน การตาม
มาตรการฯของ
หนวยงานไดแลว
เสร็จครบถวน

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

- จัดทํารายงาน
สรุป
5. จัดทําสรุปและ ผลการดําเนินการ
รายงานแกหัวหนา พรอมทั้งรายงาน
สวนงาน/ผูบริหาร แกหัวหนาสวน
งาน/ผูบริหาร
ระดับสูง
ระดับสูงเพื่อให
ความเห็นชอบ
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. สาระสําคัญ
เพื่ อเป น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการเผยแพรป ระชาสัมพัน ธขาวสารของกระทรวงการคลั ง ทําให
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาชน และสื่อสารมวลชน มีความรูความเขาใจในขอมูล
งาน นโยบาย ภารกิจของกระทรวงการคลัง สําหรับกรอบการดําเนินการตามโครงการดังกลาวจะประกอบดวย
เนื้อหาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
1.1 การเตรี ยมความพรอมของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับ การเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
(AEC) โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตรและมาตรการในดานการเงินการคลัง อาทิ การอํานวยความสะดวกดาน
การคา การลงทุน และการเงินใหกับภาคเอกชน การปรับปรุงโครงสรางภาษีเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใน
แขงขันของประเทศ การใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ การสนับสนุนการ
เจริญเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth Economy) การกําหนดทิศทางและปรับปรุงกฎระเบียบของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากประชาคมอาเซียนไดอยางสูงสุด การปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
พัฒนาระบบภายในของกระทรวงการคลัง การสงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน การ
สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนเข า ถึ ง บริ ก ารด า นการเงิ น การสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ SME การเข า ไปมี ส ว นร ว มพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน การสนับสนุนการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี และการรวมมือกันของกลุม
ประเทศอาเซียนตอกฎเกณฑที่ไมเปนธรรมในเศรษฐกิจโลก
1.2 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งเปนประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญของกระทรวงการคลัง โดย
ผานโครงการ หรือ นโยบายตางๆ ที่ออกมาในแตละชวงเวลา ซึ่งตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดการรับทราบและสรางความรูความเขาใจใหแกกลุมเปาหมาย ในบทบาท ภารกิจ นโยบาย
ตางๆ ที่อยูภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง
2. เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร อ มการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นของ
กระทรวงการคลัง
3. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทในการรักษาความยั่งยืนทางการคลังของกระทรวงการคลัง
4. เพื่อใหบทบาท ภารกิจ และนโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลังไดรับการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
กําหนดและไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
5. เปนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลัง
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ชวงปงบประมาณ พ.ศ.2558
4. งบประมาณ
ภายในวงเงิน 12,750,000.- บาท (สิบสองลานเจ็ดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กลุมเปาหมายไดรับทราบและเปนการสรางความรูความเขาใจในบทบาท ภารกิจ นโยบายตางๆ ที่อยู
ภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง
2. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของกระทรวงการคลังไดรับ
การเผยแพรสูกลุมเปาหมายในทิศทางที่เหมาะสม
3. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทในการรักษาความยั่งยืนทางการคลังของกระทรวงการคลังไดรับการ
เผยแพรสูกลุมเปาหมายในทิศทางที่เหมาะสม
4. บทบาท ภารกิจ และนโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลังไดรับการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กําหนด
และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
5. การดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลังเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
6. ผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้น
ประชาชนบางกลุม โดยเฉพาะผูที่มีความคิดตรงขามกับรัฐบาล อาจมองกิจกรรมนี้เปนเพียงการโฆษณา
ชวนเชื่อ หรือผลดานการเมือง เนื่องจากวิทยากรหลักเปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวง ซึ่งรวมถึงขาราชการ
การเมือง
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
2. นายปยะภัทร ไชยสาม
3. นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ
4. นายเชาวลิต บุญยภูษิต
5. นายพีระพันธ บุญทวีคุณ
6. นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม

ผูอํานวยการกลุมสารนิเทศการคลัง
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

โทร
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร

2004
2003
2201
2256
2222
2256

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูสาธารณชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
คะแนนระดับที่ 1
คะแนนระดับที่ 2
คะแนนระดับที่ 3
คะแนนระดับที่ 4
คะแนนระดับที่ 5
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ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา
55 56 57
-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาเปาหมาย
58
5

59
5

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

มีการรวบรวมขอมูล / รางแผนงานโครงการ
ผูบริหารอนุมัติโครงการ
มีการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการโครงการ
มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตามโครงการ
มี ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการและนํ า เสนอ
ผูบริหารระดับสูงเพื่อรับทราบ
แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

มีการรวบรวมขอมูล
/ รางแผนงาน
โครงการ
ผูบริหารอนุมัติ
โครงการ
มีการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อดําเนินการ
โครงการ
มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตามโครงการ
มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
และนําเสนอ
ผูบริหารระดับสูงเพื่อ
รับทราบ

1

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2557
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2
3
4
5
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โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
1. สาระสําคัญ
ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่กระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนที่ไดตั้งไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความเชี่ยวชาญ
อยางมืออาชีพของบุคลากร ความทันสมัยของระบบการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวน
รวมของบุคลากรในองคกร และกระบวนที่สําคัญที่จะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได ตองใช
กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
จึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงจําเปน
จะต องมี กรอบมี แผนในการพั ฒ นาบุ คลากรให ส อดคลองกั บ แผนยุทธศาสตร วิสัย ทัศน และ ภารกิจ ของ
หนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน อยางเปน
ระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา การบริหารยุคใหม
3. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ทั้งนี้
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
4. งบประมาณ
ประมาณ 8 ลานบาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ปรับเปลี่ยน
ไดอยางมืออาชีพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี

86

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601
นางสาวนงนุช นุตรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2610
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ผลการ
คา
ดําเนินการ
เกณฑการใหคะแนน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่ผานมา
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 5 5 5 5 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
1
2
3
4
5
กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร)
เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
2
นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง(ถามี)
3
แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
4
ดําเนินการตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
5
สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอ
คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง (ถามี)
3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัดทราบ
พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
(Action Plan)
4.ดําเนินการตามแผนทีไ่ ดรับการ
อนุมัติ
5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

88

เปาหมาย

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

แผนงาน

แผนงาน

รายงาน
การจัด
กิจกรรม/
หลักสูตร
รายงาน
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. สาระสําคัญ
สํานักงานปลั ดกระทรวงการคลังเป นสวนราชการหนึ่ งในสั งกัดกระทรวงการคลัง ไดมีวิสัยทั ศน คื อ
“เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการประสานการกําหนดนโยบายสงเสริมการพัฒนา
ยุทธศาสตรเ พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขั นของประเทศ บริห ารทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของกระทรวงการคลั ง ตลอดจนพัฒ นาระบบบริห ารจัดการให มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
ดังนั้นในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึงจําเปนจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยจะตอง
คํานึงถึงทิศทางตามที่องคกรตองการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะและความมุงมั่น
ในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ทั้งนี้
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
4. งบประมาณ
จํานวน 1, 537,500.00 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : นายสันติ อ่ําศรีเวียง

ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601

นางสาวนงนุช นุตรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2610
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ
ผลการ
คา
ดําเนินการ
เกณฑการใหคะแนน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่ผานมา
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 5 5 5 5 5 ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
1
2
3
4
5
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เกณฑการใหคะแนน :
แบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละขั้นตอนตามเปาหมาย
แตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2
นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง (ถามี)
3
แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบพรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan)
4
ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ
5
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ แผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร แผนงาน
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของ กระทรวงการคลัง(ถามี)

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

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
รายงาน
หนวยงานราชการในสังกัดทราบ
พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ (
Action Plan)
4.ดําเนินการตามแผนที่ไดรับ
การจัด
การอนุมัติ
กิจกรรม/
หลักสูตร
5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
รายงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
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โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลังประจําป 2558
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ให ส ามารถใช ป ฏิ บั ติ งานในทุ กส ว นราชการในสัง กั ด ได อย า งมี
ประสิ ทธิภ าพ เพื่ อเพิ่ มพูน และพั ฒ นาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และพรอมที่จะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต
2.3. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร ใหสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี
ชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4. เพื่อเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง
2.5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุ คลากรในสั งกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตอไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
1. เงินงบประมาณ 156,200 บาท
2. เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 3,500,000 บาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพรอม
ที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต
5.3 บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
6.1 ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ
6.2 เหตุการณภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน กรณีสถานที่ถูกปดลอม ฯลฯ
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพิษณุ วิรยศิริ
2. นางวันดี
แสงชลินทร
3. น.ส.ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผอ.สวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 3204
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 3305

ผลการดําเนิน
คา
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ผานมา เปาหมาย
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จของการ
5 5 5 5 - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ดําเนินงานโครงการฝกอบรม
1
2
3
4
5
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้
ผลลัพธ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
วางแผนโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
ดําเนินการโครงการฝกอบรม
รายงานและประเมินผลโครงการ
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9. แผนปฏิบัติงาน
ลําดับ
ที่

รายการ

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

โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารชองกระทรวงการคลัง ประจําป 2558
เงินงบประมาณ
1 วางแผนโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม
5 รายงานและประเมินผลโครงการ
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
1 วางแผนโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ
4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม
5 รายงานและประเมินผลโครงการ
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โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลังประจําป 2558
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังมีนโยบายและเปาหมายที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการ
ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการใชงานระบบเครือขายขอมูลทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพื่อการใหบริการแกหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค
บริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสวนกลาง และสวนภูมิภาค
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
142.2 ลานบาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 เพื่อประสิทธิภาพของการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการใชเครือขาย
สื่อสารทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคของกระทรวงการคลัง
5.2 สรางชื่อเสียงความประทับใจและภาพลักษณที่ดีของการใหบริการ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน
6.2 ขอจํากัดของเหตุการณที่นอกเหนือการดําเนินงาน
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร ผูอาํ นวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
๓. นายบุญลือ จิตตคาม
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรอาวุโสศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการ
ใหบริการระบบเครือขาย
สื่อสารขอมูลสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

ผลการดําเนิน
คา
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ผานมา
เปาหมาย
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
- 5 5 ๕ - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้
ผลลัพธ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดทําแผนการบํารุงรักษา
ตรวจสอบ และปรับปรุงความเร็วสื่อสารของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
ดําเนินการแกไขวงจรสื่อสารขัดของเปนประจําทุกเดือน
ดําเนินการยายวงจรสื่อสารตามความตองการของผูใชงาน
วงจรสื่อสารสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถใชงานได

9. แผนปฏิบัติงาน
ลําดับ
ที่

รายการ
จัดทําแผนการบํารุงรักษา
ตรวจสอบ และปรับปรุงความเร็วสื่อสารของ
กรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
ดําเนินการแกไขวงจรสื่อสารขัดของเปนประจํา
ทุกเดือน
ดําเนินการยายวงจรสื่อสารตามความตองการ
ของผูใชงาน
วงจรสื่อสารสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถ
ใชงานได

1
2
3
4
5
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลังประจําป 2558
1. สาระสําคัญ
การบริหารจัดการและกําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง ถือเปนหนึ่งในหนาที่หลักที่สําคัญของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลั ง โดยในป จ จุ บั น การบริห ารความมั่น คงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงการคลัง ไดมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
กระทรวงการคลังทั้งภายในและภายนอก เปนไปอยางราบรื่น ไมขาดตอน และปลอดภัย
ดวยระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความเชื่อมโยงของระบบที่มีความ
ซับซอนมากขึ้น และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหการบริหาร
ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร กระทรวงการคลั ง เป น ไปด ว ยความยากลํ า บาก
นอกจากนี้ปญหาภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทวีความรุนแรง
และเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในชวงที่ผานมา รวมกับอุปกรณตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ ไมทันสมัย ทั้งหลายเหลานี้ สงผลให การตอบสนองกับภั ยคุกคามไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงที อันอาจจะสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
กระทรวงการคลังได
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการขอมูลและเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
การสื่ อสารแบบรวมศู น ย เพื่ อการเฝ า ระวั ง ติด ตาม ปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาด านความมั่น คงปลอดภั ย
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
2.2 เพื่อใหมีระบบตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ รองรับกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.3 เพื่อใหมีร ะบบปองกั นและรักษาความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กระทรวงการคลัง ที่มีความเสี่ยงสูง
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
จํานวนเงิน 30,000,000.- บาท
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 สามารถบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังไดในแบบ
รวมศูนย เปนระบบ อยางมีมาตรฐาน สมบูรณครบถวน งายตอการเฝาระวัง ติดตาม ปองกัน และแกไขปญหา
ภัยคุกคามตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงการคลัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5.4 สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พุทธศักราช 2550
5.5 สรางความนาเชื่อถือใหกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง ใหเปนที่ยอมรับ
ทั่วไปในระดับประเทศและระดับโลก
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพิษณุ วิรยศิริ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงการคลัง
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ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสวนเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการดําเนิน
คา
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ผานมา เปาหมาย
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
- - 5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้
ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
2
จัดทําแผนผังรูปแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3
จัดทําเอกสารการออกแบบการรวบรวมขอมูล Log หรือ Event สําหรับการเฝาระวังและ
เตือนภัยเหตุการณภัยคุกคาม
4
จัดทําเอกสารการออกแบบการตรวจสอบชองโหว
5
จัดทําเอกสารการออกแบบระบบบริหารจัดการขอมูล และเหตุการณ ดานความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบรวมศูนย
9. แผนปฏิบัติงาน
ลําดับที่

รายการ

1 จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการ
2 จัดทําแผนผังรูปแบบการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
3 จัดทําเอกสารการออกแบบการรวบรวมขอมูล
Log หรือ Event สําหรับการเฝาระวังและ
เตือนภัยเหตุการณภัยคุกคาม
4 จัดทําเอกสารการออกแบบการตรวจสอบชอง
โหว
5 จัดทําเอกสารการออกแบบระบบบริหาร
จัดการขอมูล และเหตุการณ ดานความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบรวมศูนย

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง
ประจําป 2558

1. สาระสําคัญ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบ
บริหารจัดการ ติดตามรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง ขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ สรางศูนย
รวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง บริหารจัดการวางแผนและกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานนอกที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศให บ ริ ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารแก ผู บ ริ ห าร นั ก วิ เ คราะห เศรษฐกร ของ
กระทรวงการคลัง ตลอดจนสาธารณชน โดยทําการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ซึ่ ง ไ ด จั ด ทํ า เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ มู ล ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ
(http://dwfoc.mof.go.th และ http://dataservices.mof.go.th) เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
ดานเศรษฐกิจการคลัง และจัดทําเว็บไซตศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (http://mfoc.mof.go.th) เพื่อให
การสนับ สนุน และเชื่ อมโยงขอมู ลสารสนเทศตางๆ ใหแกศูน ยป ฏิบัติการนายกรัฐ มนตรี (PMOC) มี ขอมู ล
ประกอบดวย ขอมูลรายไดรัฐบาล ขอมูลรายจายรัฐบาล ขอมูลดุลการคลัง ขอมูลรัฐวิสาหกิจ ขอมูลหนี้
สาธารณะ ขอมูลนําเขา-สงออก และขอมูลดัชนีเศรษฐกิจรายวัน
ระบบการใหบริการดังกลาวใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายรวมทั้ง
เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบงานลาสมัย การประมวลผลขอมูล การเรียกดูรายงานตางๆ ทําไดชา
รายงานสรางจากเครื่องมือซึ่งปจจุบันไมรองรับกับระบบปฏิบัติการในสวนของผูใชที่มีการปรับเปลี่ยนเปนรุนที่
สูงขึ้น และมีการใชชุดคําสั่งที่ซับซอน ยากตอการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพิ่มเติมดังนั้น จึงมีความจําเปนตอง
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูล โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีความทันสมัย จัดหาเครื่องมือใน
การพัฒนาและนําเสนอรายงานที่มีความยืดหยุน รองรับกับระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เพิ่มชองทางในการใหบริการขอมูลไดหลากหลายชองทาง
2. วัตถุประสงค
2.1 พัฒนา Web Portal การใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง
2.2 จัดหาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และพัฒนารายงานใหรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันและ
อนาคต และตามความตองการของผูใช
2.3 พัฒนารูปแบบรายงานใหมีความยืดหยุนตอการเผยแพรผานชองทางและอุปกรณตางๆ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
จํานวนเงิน 9,690,000.- บาท

100

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 กระทรวงการคลังมีฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังที่มีขอมูลครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และพรอม
ใชงาน มีระบบรายงานที่นําเสนอขอมูลไดรวดเร็ว และเปนปจจุบัน
5.2 ตอบสนองความตองการดานขอมูลใหกับผูใชในระดับตาง ๆ เชนการวางแผน การกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจของผูบริหาร
5.3 สนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหแกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
5.4 สนับสนุนขอมูล และเครื่องมือตาง ๆ ใหกับนักวิเคราะหขอมูล
5.5 เผยแพรขอมูลใหกับประชาชนทั่วไป และหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ไมมี
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพิษณุ วิรยศิริ
ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางเสาวภา บุญธรรม ผูอ ํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ขอมูลเศรษฐกิจการคลัง

ผลการดําเนิน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ผานมา
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้
ผลลัพธ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
วิเคราะหออกแบบ จัดทําระบบตนแบบ (Prototype)
ออกแบบ Detail Design และพัฒนาระบบ
ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ติดตั้งระบบ

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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9. แผนปฏิบัติงาน
ลําดับที่

รายการ

1
2

ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
วิเคราะหออกแบบ จัดทําระบบตนแบบ
(Prototype)
ออกแบบ Detail Design และพัฒนา
ระบบ
ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล
ติดตั้งระบบ

3
4
5
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ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ
2557
2558
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS
(Operation & Maintenance: O&M) ประจําปงบประมาณ 2558
1. สาระสําคัญ
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลเครือขาย การจัดหาสถานที่ตั้งสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ และดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software โดยไมรวมถึงการแกไขหรือ
พัฒนาเพิ่มเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม
2. วัตถุประสงค
1. การบริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย ระบบ GFMIS
2. บํารุงรักษาระบบ และบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Softwareระบบ GFMIS
3. ดําเนินการใหระบบ GFMIS สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
189,020,000 ลานบาท
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
5.2 Hardware และ Softwareระบบ GFMIS ไดรับการบํารุงรักษาแกไขใหสามารถใชงานไดตอเนื่อง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน
6.2 ขอจํากัดของเหตุการณที่นอกเหนือการดําเนินงาน
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพิษณุ วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
จางการดําเนินการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบ GFMIS (Operation
& Maintenance: O&M)

ผลการดําเนิน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ผานมา
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
๕ ๕ ๕ ๕ - ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้
ผลลัพธ
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
สํารวจ จํานวนอุปกรณ และหนวยเบิกจายสวนกลางและสวนภูมิภาค
เชื่อมโยงเครือขายสวนกลาง และสวนภูมิภาค กับระบบ GFMIS
แผนการตรวจระบบ GFMIS (Network , Server, DC และ DR)
แผนการบํารุงรักษา ระบบ GFMIS เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และ อุปกรณ
ดําเนินการใหบริการระบบ GFMIS ไดอยางตอเนื่อง

9. แผนปฏิบัติงาน
ลําดับที่

1
2
3
4
5

รายการ

สํารวจ จํานวนอุปกรณ และหนวยเบิกจาย
สวนกลางและสวนภูมิภาค
เชื่อมโยงเครือขายสวนกลาง และสวนภูมิภาค
กับระบบ GFMIS
แผนการตรวจระบบ GFMIS (Network , Server,
DC และ DR)
แผนการบํารุงรักษา ระบบ GFMIS เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย และ อุปกรณ
ดําเนินการใหบริการระบบ GFMIS ไดอยาง
ตอเนื่อง
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ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลถาวรสําหรับคลังขอมูลกลาง
กระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving)
ประจําป 2558
1. สาระสําคัญ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทําหนาที่เปนศูนยกลางใน
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจการคลังใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางในการเก็บรวมรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ โดยขอมูลประกอบดวย
ขอมูลรายไดรัฐบาล ขอมูลรายจายรัฐบาล ขอมูลดุลการคลัง ขอมูลรัฐวิสาหกิจ ขอมูลหนี้สาธารณะ ขอมูล
นําเขาสงออก และขอมูลเศรษฐกิจรายวัน ซึ่งขอมูลที่รวบรวมได มีทั้งขอมูลรายวัน รายสัปดาห รายเดือน ราย
ไตรมาส และรายป จะถูกนํามาเก็บสะสมไวที่ฐานขอมูลของคลังขอมูลกลางกระทรวงการคลัง และมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่จัดเก็บ
จากปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้นเปนระยะ สงผลใหการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล เชน
การเพิ่มขอมูล การลบ การคนหา และการปรับปรุงแกไขขอมูลมีประสิทธิภาพลดลง สงผลกระทบตอผูใชงานที่
ตองใชระยะเวลาดําเนินการนานขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหฐานขอมูลของคลังขอมูลกลางกระทรวงการคลังสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นควรจัดหาเครื่องมือเพื่อทําการยายขอมูลที่มีความถี่การใชงานนอยลงออกจากระบบจัดเก็บขอมูลใน
ปจจุบัน (SAN Storage) ไปเก็บยังระบบจัดเก็บขอมูลใหม (Archiving System) ที่มีราคาถูกกวา และมีพื้นที่
รองรับการจัดเก็บขอมูลปจจุบันไดมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยายขอมูลจากคลังขอมูลกลางกระทรวงการคลัง คือระบบฐานขอมูล 3 กรมจัดเก็บภาษีที่ใช
ขอมูลบูรณาการรวมกัน ขอมูลดานเศรษฐกิจ การเงินการคลัง ของกรมในสังกัด และหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ ที่มีความถี่การใชงานนอยลงออกจากระบบจัดเก็บขอมูลในปจจุบัน (SAN Storage) ไปเก็บยังระบบ
จัดเก็บขอมูลใหม (Archiving System) ที่มีราคาถูกกวา
2.2 เพื่อใหระบบจัดเก็บขอมูลปจจุบันมีพื้นที่ในการเก็บขอมูลสําหรับปงบประมาณใหมไดมากขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลถาวรและระบบงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อจัดทํารายงานสําหรับเรียกดูขอมูลจากระบบคลังขอมูลกลางของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีความถี่
การใชงานนอยและถูกยายไปเก็บที่ระบบจัดเก็บขอมูลใหม (Archiving System) ไดตามความจําเปน
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2558
4. งบประมาณ (ถามี)
จํานวนเงิน 9,500,000.- บาท
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง มีระบบจัดเก็บขอมูลปจจุบันมีพื้นที่
ในการเก็บขอมูลสําหรับปงบประมาณใหมไดมากขึ้น
5.2 มี ร ะบบจั ด เก็ บ ข อ มู ล ถาวรและระบบงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ให ส ามารถทํ า งานร ว มกั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 7. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายพิษณุ วิรยศิริ
2. นางเสาวภา บุญธรรม

ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนิน
คาเปาหมาย
เกณฑการใหคะแนน
งานที่ผานมา
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59 1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการ 5
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จัดทําระบบจัดเก็บขอมูล
1
2
3
4
5
ของคลังขอมูล
กระทรวงการคลัง (MOF
Data Archiving)
เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวน
ตามผลลัพธดังนี้
ผลลัพธ
1
2
3
4
5
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เกณฑการใหคะแนน
ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
วิเคราะหออกแบบ จัดทําระบบตนแบบ (Prototype)
ออกแบบ Detail Design และพัฒนาระบบ
ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตอง
ติดตั้งระบบและใชงาน

แผนปฏิบัตริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2558

9. แผนปฏิบัติงาน
ลําดับที่

รายการ

1
2

ประชุม จัดทําแผนการดําเนินโครงการ
วิเคราะหออกแบบ จัดทําระบบตนแบบ
(Prototype)
ออกแบบ Detail Design และพัฒนา
ระบบ
ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกตอง
ติดตั้งระบบและใชงาน

3
4
5

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

คําจํากัดความ
สป.กค.

: สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

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

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

สํานักบริหารกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักตรวจสอบและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมกฎหมาย
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมสารนิเทศการคลัง
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

สวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง

:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

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

