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  บทนํา 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการ
แผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 
มกราคม  พ.ศ. 2552 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 (รัฐบาล นายอภิสิทธ   
เวชชาชีวะ) และมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2552-2554  ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละปงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงาน
ขอองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว โดยมีการ
ประกาศใชแผนการบริหารราชการแผนดินในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม  พ.ศ. 2552 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการ
บริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลและยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สามารถนําองคกรไปสู เปาหมายไดภายใตสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ที่รวดเร็วในปจจุบัน และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
  

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย กฎหมาย
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  
และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง  สวนที่  3 โครงการของหนวยงานในสังกัดสํ านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีเนื้อหาขอมูล ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวช้ีวัดและเปาหมายการ
ดําเนินงาน 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรมีความคาดหวังวาแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 จะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของ
องคกรตอไป 
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สวนท่ี 1 
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทําขึ้น
ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้  

 

1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผย
ขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง
ไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
สวนที ่1 บททั่วไป 
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและ

รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ

ประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
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(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาทีข่องรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
สวนที ่7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
มาตรา 84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ  
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุน

ใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจ
ซ่ึงมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการ
แขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน
สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ 

 

2.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 
 

3.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546   

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย  

7 ประการ ดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทนัตอเหตกุารณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 

4.  นโยบายรัฐบาล 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับแผน
บริหารราชการแผนดินในประเด็นนโยบายตางๆ ดังนี้  

1. นโยบายเรงดวนทีจ่ะเริ่มดาํเนินการในปแรก 
  1.1.4  เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาชาวโลก โดยใหความสําคัญตอ
กรอบความรวมมืออาเซียนเปนลําดับแรก   

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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4.  นโยบายเศรษฐกิจ 
4.1.4  สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ

ประเทศใหสอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน รวมทั้งเรงออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐบาลเพื่อให
เปนกลไกในการกํากับและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

 

5.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมปิญญาและ
การเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสราง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ 
 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)   

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) ไดกําหนดใหสวนราชการนํา
ประเด็นยุทธศาสตรมาประกอบการปฏิบัติงาน ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกดิการแสวงหาความ
รวมมือและสรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและ
ความสามารถในการเรยีนรู คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการกํากับดแูลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจติสํานึกความรบัผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และ
ตอสังคมโดยรวม 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 



7.  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   

รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการ
แผนดิน รวม 8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการเศรษฐกิจใหขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 7  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
ยุทธศาสตร 

เปาหมาย เปาหมาย 
การจัดสรร กิจกรรม/ 

ผลผลิต
งบประมาณ 

การใหบริการ การใหบริการ 
หนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน
งบประมาณ หนวย 

กระทรวง
: บาท 

 

1. กํากับ ตรวจสอบ การ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด และ
เพิ่มขีดความสามารถ
ระบบ ICT เพื่อการ
บริหารของ
กระทรวงการคลัง  

2. สงเสริมการขยายฐาน
การลงทุน 

ผลผลิต: การ
บริหารจัดการ 
การติดตาม
และการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการของ
หนวยงานใน
กํากับ 

1,097,345,200 เพื่อการมี
เสถียรภาพ
ทางการคลังและ
การเงิน  ประเทศ
มีผลิตภาพและ
ความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

หนวยงานใน
กํากับของ
กระทรวง 
การคลัง
ดําเนินงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี  4 
การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจให
ขยายตัวไดอยางมี
เสถียรภาพ

 
 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 5 



8.  ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง   

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค  ดังนี้ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร เปาประสงค 
ยุทธศาสตรที่ 1  บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลงั 

(Manage and Maintain Fiscal Sustainability) 
เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
(Strengthen Economic Sustainability) 

เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (Support Social and Environmental 
Sustainability) 

เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
(Professional Management) 

เพื่อใหกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการทีด่ ี
 

 

9. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  
 

สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ 
S.W.O.T. Analysis สําหรับการ เพื่อระบุถึงจุดแข็ง  ( Strength)  และจุดออน  (Weakness)  วิ เคราะห
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1. ผูบริหารมีความเปนผูนําและมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคในการพัฒนาองคกร 
S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล

ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

S3. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

 เปนหนวยงานกลางในฐานะของ
กระทรวงการคลังและประสานงานกับ 

W1. ถนัดงานประจาํซ่ึงไมเอื้อใหเกิดความคดิสรางสรรค
ในการทํางาน และขาดการทาํงานในเชิงรุก 

W2. ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูและปรับตัวให
ทันกับนวัตกรรม 

W3. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร 

 ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย และไมมีความ
ชัดเจนในการบริหารภายในองคกร 

 ไมมีการ Rotate งานในสายงานที่ใกลเคยีงกัน  
 ขาดความรูอยางเพียงพอในการทํางาน และ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
หนวยงานกลางอื่นๆ  

 มีระบบเทคโนโลยีเพื่อใชงานในสํานกังาน 
อยางเพียงพอ 

 มีบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคใหม ๆ 
 มีกลไกในการทํางานวิจยั วิเคราะห สามารถ

เสนอตอผูบริหารได 
 มีความโปรงใสเปนธรรมในการเลือกบรรจุ

แตงตั้ง มีกลไกการตรวจสอบ ทําใหขวัญและ
กําลังใจของผูปฏิบัติงานดีขึ้น ทุมเทการทาํงาน 
เพราะมีความกาวหนาตามผลงาน 

 บุคลากรสามารถใหความชวยเหลือในดานที่
เกี่ยวของได 

 
 

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

 ขาดภาวะผูนํา วิสัยทัศน และความรูใหม ๆ ที่จะ
ปฏิรูปภาพลักษณและการทาํงานใหม ๆ 

 ขาดบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค และการยอมรับ
สําหรับผูคิดงานสรางสรรคใหม 

 ขาดความรูความเชี่ยวชาญในการคิดนอกกรอบ  
 ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ความซ้ําซอนของภารกิจของหนวยงานใน สป.กค. 

เชน กลุมตรวจสอบภายในกระทรวง / ผูตรวจ
ราชการ เปนตน 

 การกําหนด จดัทําตัวช้ีวัด และเปาประสงคที่มากเกิน
ความจําเปนของหนวยงานกาํกับ ทําใหเพิม่การ
ปฏิบัติหนาที่ซํ้าซอนหรือการจัดทําเอกสารเปนอยาง
มาก 

 
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1. องคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถ

นํามาปรับใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

O2. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O3. รูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหมเนนบทบาท
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงปฏิบัติภารกิจในการ
เปนหนวยนโยบาย และหนวยกํากับการดาํเนิน
นโยบายของกระทรวง 

 
 
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

T1. ผลตอบแทน ส่ิงจูงใจ และสวสัดิการของรฐัที่ไม
เพยีงพอตอความตองการของบุคลากร 

T2. ความซ้ําซอนของภารกิจและการตรวจสอบที่
เขมงวดจากหนวยงานภายนอก 

T3. ความคาดหวังจากภายนอกทีม่ีตอการปฏิบัติภารกิจ
ในระดบักระทรวงของสป.กค. 

 บทบาทภารกจิของ สป.กค. ไมมีความเราใจให
บุคลากรที่มีความรูความสามารถโดดเดนเขามารวม
งาน 

 การแทรกแซงของนักการเมอืง 
 

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถสรุปประเมิน
สถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอไดดังนี้ 

 
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  

เปนศูนยกลางในการบูรณาการงานตางๆ 
ของกระทรวงการคลัง โดยมีความพรอมทางดาน
เครือขายขอมูลขาวสาร และระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  

โอกาส   

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถ
พัฒนาองคกรจากองคความรู และเทคโนโลยี
สมัยใหม  โดยมีกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาลที่กําหนดทิศทางการทํางานอยางชัดเจน  

จุดออน   

บุ ค ล า ก ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น ป ลั ด
กระทรวงการคลังตองปรับทัศนคติในการ
ทํางาน ความรู และการติดตอประสานงาน ซ่ึง
จะตองมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
เชน การศึกษาอบรม การหมุนเวียนสับเปลี่ยน
ตําแหนง และการสอนงาน เปนตน และนํา 
จุดแข็งทางดานความพรอมของขอมูลขาวสาร 
และระบบเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการ
เรียนรูและประยุกตรูปแบบการทํางาน 

ภัยคุกคาม 

ส่ิงจูงใจ ผลตอบแทน และสวัสดิการของ
รัฐไม เพียงพอตอความตองการ  นอกจากนี้ 
กระแสสังคมและความคาดหวังจากภายนอก
เรงรัดใหมีการปรับเปลี่ยนการทํางานรูปแบบ
ใหม ดังนั้น ควรมีการจัดสวัสดิการเพื่อแบงเบา
ภาระคาครองชีพที่ สูงขึ้น  หรือจัดกิจกรรม
นันทนาการ เพื่ อ เสริมสร างแรงจู งใจและ 
ผอนคลายจากการทํางาน 

 

10. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 

กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552  ซ่ึงมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้  
 

ปจจัยสนับสนนุ ปญหาอุปสรรค 
นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน และสนับสนุน 
การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอยีดและ 
แนวทางการดาํเนินงานตามโครงการ และตัวช้ีวดั 

ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 
การดําเนนิงาน 

การแกไข เพิ่มเติมขอมูลในบางกระบวนงานทําให 
ตองขยายระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 



ปจจัยสนับสนนุ ปญหาอุปสรรค 
การไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ 

การไดรับขอมลูที่ไมครบถวน และมีความลาชา 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่จํากัด และความยุงยากในการตรวจรับงาน 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 

การติดตอและประสานงานที่สม่ําเสมอ
ระหวางหนวยงานภายในสังกัดและ 
สวนราชการภายนอก 

 

จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กลาว  
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 ให
บรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ 

แนวทาง/ขอเสนอแนะ โครงการ 
กําหนดรายละเอียด 
ขั้นตอน และวธีิการ
ดําเนินการที่ชัดเจน เขาใจ
งายเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

ทุกโครงการ 

ทบทวนและพฒันาการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล  
แผนบริหารราชการแผนดิน 
หรือสถานการณตางๆ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 1 : การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
โครงการที่ 2 : การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
โครงการที่ 3 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
โครงการที่ 4 : การจัด Roadshow และการจดัทํารายงานการเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติ 
โครงการที่ 5 : การกํากบัตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
โครงการที่ 6 : การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 7 : การดําเนนิงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 
 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 9 



แนวทาง/ขอเสนอแนะ โครงการ 
ทบทวนและพฒันาการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล  
แผนบริหารราชการแผนดิน 
หรือสถานการณตางๆ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

โครงการที่ 8 : การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 9 : การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
โครงการที่ 10 : การดําเนนิงานตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 11 : การตอบสนองตอเร่ืองที่ตองประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
โครงการที่ 12 : การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสป.กค. 
โครงการที่ 13 : การพัฒนาศนูยบริการรวมกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 14 : การพัฒนากฎหมายของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 15 : การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลังประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2552 
โครงการที่ 16 : CCO-MOF ภูมิภาค 
โครงการที่ 17 : การบูรณาการระบบขอมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง
(MOF-HRMIS) 
โครงการที่ 18 : MOF-Social Network 
โครงการที่ 19 : MOF INNOVATION AWARDS 2010 
โครงการที่ 20 : การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯสู
สาธารณชนเพือ่สรางความเขาใจและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
โครงการที่ 21 : การจัดทํารายงานผลการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง2552ในสวนของกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 22 : การฝกอบรมสรางวิทยากรตัวคูณตามโครงการสรางความรู
ความเขาใจเกีย่วกับธุรกิจการเงินนอกระบบใหกับหนวยงานและประชาชน
ในพื้นทีก่ลุมเปาหมาย 
โครงการที่ 23 : การสัมมนาพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.ก.  การกูยืมเงนิฯ 
 
 
 
 
 
 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 10 



แนวทาง/ขอเสนอแนะ โครงการ 
ติคตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็น ขอดแีละขอเสีย 
รวมทั้งผลกระทบดานตางๆ 
จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย มา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ทุกโครงการ 

เปดโอกาสและเพิ่มชองทาง
ใหบุคลากรคนควา ศึกษา
หาขอมูลและความรูทาง
วิชาการในดานตางๆ
เพิ่มเติม รวมทัง้ สงเสริมให
บุคลากรทุกระดับเขารับ
การฝกอบรมและสัมมนา
อยางทั่วถึง และตอเนื่อง 

โครงการที่ 1 : การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขารับราชการในสวน
ราชการสังกัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง(ดานบริหาร) 
โครงการที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 4 : การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
โครงการที่ 5 : e-Learningกระทรวงการคลงั 
โครงการที่ 6 : นักบริหารICTมืออาชีพของกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 7 : การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
โครงการที่ 8 : การดําเนนิงานตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 9 : การตอบสนองตอเร่ืองที่ตองประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
โครงการที่ 10 : การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสป.กค. 

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 
และใหความรวมมือในการ
ติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงาน 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 1 : การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขารับราชการในสวน
ราชการสังกัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง(ดานบริหาร) 
โครงการที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 4 : การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
โครงการที่ 5 : e-Learningกระทรวงการคลงั 
โครงการที่ 6 : นักบริหาร ICT มืออาชีพของกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 7 : การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 11 



แนวทาง/ขอเสนอแนะ โครงการ 
ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 
และใหความรวมมือในการ
ติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงาน 
 

โครงการที่ 8 : การดําเนนิงานตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
โครงการที่ 9 : การตอบสนองตอเร่ืองที่ตองประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
โครงการที่ 10 :  การจัดทําคาํรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสป.กค. 

ปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณ
เครื่องมือและเครื่องใช
สํานักงานที่มปีระสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ใหมีความทนัสมัย 
ครบถวน สมบูรณ และ
รวดเร็ว 

โครงการที่ 1 :  ศูนยคอมพวิเตอรสํารองกระทรวงการคลงั 
โครงการที่ 2 : การนําขอมูลสารสนเทศลงในเว็บไซตของกระทรวง 
โครงการที่ 3 : ระบบการลาราชการสําหรับผูบริหารระดับสูง
กระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
โครงการที่ 4 : ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนนิโครงการตาม
แผนปฏิบัตกิารไทยเขมแข็ง2552 
โครงการที่ 5 : การบูรณาการระบบงานสารบรรณกระทรวงการคลัง 
โครงการที่ 6 : การดําเนนิการปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
โครงการที่ 7 : การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ GFMIS ทดแทน
ของเดิม 
โครงการที่ 8 : การเพิ่มประสทิธิภาพการจดัซ้ือจัดจางและการเบิกจายเงนิของ
ระบบ GFMIS ใหรองรับโครงการปฏิบัติการไทยเขมแขง็ 2552 
โครงการที่ 9 : การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สู
สาธารณชนเพือ่สรางความเขาใจและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
โครงการที่ 10 : การจัดทํารายงานผลการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง2552ในสวนของกระทรวงการคลัง 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 12 



 

 

 

 

 

   สวนที่ 2  
   สาระสําคัญของแผนปฏิบตัิราชการสาํนกังานปลัดกระทรวงการคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

วิสัยทัศน  

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
แบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

พันธกิจ  

1. ประสานการกาํหนดนโยบายและสงเสริมการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขนัของประเทศ 

2. บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร 
 
เปาประสงค   

1. นโยบายและยทุธศาสตรมีทิศทางชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางสมัฤทธิผล 
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

 
ยุทธศาสตร  

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
5. พัฒนาและบรหิารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
6. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  
กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1 :  
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตริาชการ
ดวยการขับเคลื่อนทาง
ยุทธศาสตร 

เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพ
และเกดิผลสัมฤทธิ์ 
ตามยุทธศาสตร 
ที่กําหนด 

โครงการที่ 1* : 
การติดตาม 
ประเมินผล การ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จ 
ในการจดัทํารายงาน
การติดตามประเมินผล
การดําเนนิการตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลัง 

สนย. 

  โครงการที่ 2 : 
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
2554 - 2557 

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของ
สํานักงานปลดั 
กระทรวงการคลัง 

สนย. 

  โครงการที่ 3 : 
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และตดิตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
และติดตามประเมินผล 
การดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สนย. 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 14 



ยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
เพิ่มสัดสวนการลงทุนจากตางประเทศ 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2 : 
สงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ 
 

สรางความเขาใจและ
ความเชื่อมั่นของการ
ลงทุนในประเทศ 

โครงการที่ 1 : 
การจัด Roadshow  
และการจดัทํารายงาน
การเจรจาธุรกจิและ
ประชุมนานาชาติ 

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทํารายงาน
การจัด Roadshow  
และการจดัทํารายงาน
การเจรจาธุรกจิและ
ประชุมนานาชาติ 

กสค. 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 15 



ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 1 : 
การสรรหาบุคลากร 
ที่มีศักยภาพสงู 
เขารับราชการในสวน
ราชการสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การสรรหาบุคลากร 
ที่มีศักยภาพสงูเขารับ
ราชการในสวน
ราชการสังกัด
กระทรวงการคลัง 

สบค. 

โครงการที่ 2 : 
การพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง 
(ดานบริหาร) 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนนิการ 
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากร
กระทรวงการคลัง  
(ดานบริหาร) 

สบค. 

กลยุทธท่ี  : 3.1 
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู 
 

บุคลากรมีความรู  
คูคุณธรรม  
มุงประโยชนสุข 
ของประชาชน 

โครงการที่ 3 :  
การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สบค. 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 16 



ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 1* :  
ศูนยคอมพวิเตอร
สํารอง
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จ
โครงการจัดตัง้ศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 

โครงการที่ 2* :  
การนําขอมูล
สารสนเทศลงใน
เว็บไซตของกระทรวง 

รอยละของระดับความ
พึงพอใจตอคุณภาพ
ของขอมูลสารสนเทศ
ที่นําลงในเว็บไซตของ
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 

โครงการที่ 3 :  
ระบบการลาราชการ
สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง
กระทรวงการคลัง 
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จการ
จัดทําระบบการลา
ราชการสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง 
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ศทส. 

โครงการที่ 4 : 
ระบบการติดตามและ
รายงานผลการดําเนิน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ไทยเขมแข็ง 2555 

ระดับความสําเร็จการ
จัดทําระบบตดิตาม
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการแผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็ง 2555 

ศทส. 

กลยุทธท่ี 4.1 
พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให
สะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ทันสมัย  
รวมทั้งการเชือ่มโยง
เครือขาย การใชขอมูล
รวมกันอยางปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 5 : 
การบูรณาการ
ระบบงานสารบรรณ
กระทรวงการคลัง 

ระดบัความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการบูรณาการ
ระบบงานสารบรรณ
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 17 



กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 1 : 
การดําเนนิการ
ปฏิบัติงานระบบ
บริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนกิส (GFMIS) 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนนิการ
ปฏิบัติงานระบบ
บริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

ศทส. 

โครงการที่ 2 :  
การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ GFMIS 
ทดแทนของเดมิ 

ระดับความสําเร็จ 
การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

ศทส. 

กลยุทธท่ี 4.2 
พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

เพิ่มขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) ให
ครอบคลุมและทั่วถึง 

โครงการที่ 3 : 
การเพิ่มประสทิธิภาพ
การจัดซื้อจัดจางและ
การเบิกจายเงนิของ 
ระบบ GFMIS ใหรองรับ
โครงการปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 

ระดับความสําเร็จการ
ปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจางและการ
เบิกจายเงินในระบบ 
GFMIS ใหรองรับ
โครงการปฏิบัติการ 
ไทยเขมแข็ง 2555 

ศทส. 

โครงการที่ 1 :  
การฝกอบรมวชิาการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตาม
โครงการฝกอบรม
วิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศทส. กลยุทธท่ี 4.3 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพิ่มสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 2 :  
e-Learning 
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จ 
การใหบริการระบบ  
e-Learning ของ
กระทรวงการคลัง 
 

ศทส. 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 3 : 
นักบริหาร ICT มือ
อาชีพของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิงาน
โครงการนักบริหาร 
ICT มืออาชีพของ
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 19 



ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนนิงานของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที ่1* :  
การกํากับตรวจสอบ
การดําเนนิงานของ
หนวยงานในสังกัด 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1* :  
รอยละของจํานวน
ขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2* : 
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธ์ิตาม
นโยบายรัฐบาล 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

สตป. 
 
 
 
 
 

สตป. 

โครงการที่  2* :  
การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

สตก. 

กลยุทธท่ี 5.1 
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

หนวยงานในกํากับ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครงการที่ 3* :  
แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

สตน. 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 20 



กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 4 :  
การจัดทําคํารับรอง
และประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

กพร. 

โครงการที่ 1* :  
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ตัวชี้วัดท่ี 1* :  
ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนา
องคการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2 *:  
จํานวนครั้งในการจัด
อบรม/สัมมนาให
ความรูบุคลากรในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

กพร. 

โครงการที่ 2* :  
การดําเนนิงาน 
ตามแผนสงเสริม 
ธรรมาภิบาล 

ระดับความสําเร็จ 
ของการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนสงเสริม 
ธรรมาภิบาล 

สนย. 

กลยุทธท่ี 5.2 
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพและเปนที่
ยอมรับ 

โครงการที่ 3* :  
การตอบสนองตอเร่ือง
ที่ตองประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

รอยละการตอบสนอง
ตอเร่ืองที่ตอง
ประสานงานกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของ
ภายในระยะเวลา 15 วนั 

สบก. 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่  4 :  
การจัดทําคํารับรอง
และประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของ 
สํานักงานปลดั 
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จ
ในการจดัทําคาํ
รับรองและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

กพร. 

โครงการที่ 1* : 
การพัฒนาศูนยบริการ
รวมกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาศูนยบริการ
รวมกระทรวงการคลัง 

สนย. 

โครงการที่ 2* : 
การพัฒนากฎหมาย
ของหนวยงานในสังกดั
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากฎหมาย
ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

กกม. 

กลยุทธท่ี 5.3 
พัฒนาการบรหิาร
แบบบูรณาการ 

เพื่อบูรณาการการ
บริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 

 

โครงการที่ 3 : 
การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

ความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานประจําป
ของกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

สนย. 

โครงการที่ 1 : 
CCO-MOF ภมูิภาค 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนนิงานงาน
โครงการ CCO-MOF 
ภูมิภาค 

สนย. กลยุทธท่ี 5.4 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อผลักดันใหเกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนนิงานของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 2 : 
การบูรณาการระบบ
ขอมูลทรัพยากรบุคคล
กระทรวงการคลัง 
(MOF-HRMIS) 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
บูรณาการระบบขอมูล
ทรัพยากรบุคคล
กระทรวงการคลัง 
(MOF-HRMIS) 

ศทส. 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 22 



กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 3 : 
MOF Social Network 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนนิงานตาม
โครงการ MOF Social 
Network 

ศทส. 

โครงการที่ 4 : 
MOF INNOVATION 
AWARDS 2010   

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนนิงานตาม
โครงการ “MOF 
INNOVATION 
AWARDS 2010” 

สนย. 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการดําเนนิงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกจิของประเทศ  
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 1 :  
การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ 
สูสาธารณชนเพื่อสราง
ความเขาใจและความ
เชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิการ
โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของ
กระทรวงฯ  
สูสาธารณชน 

กสค. กลยุทธท่ี 6.1 
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสารนิเทศ
การคลังใหเกดิ
ประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

โครงการที่ 2 :  
การจัดทํารายงานผล
การสื่อสาร-
ประชาสัมพันธขอมูล
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 ในสวน
ของกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จการ
จัดทํารายงานผลการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ
ขอมูลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 ในสวน
ของกระทรวงการคลัง 

กสค. 

กลยุทธท่ี 6.2 
ปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
ภายใตกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง
อยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดรับความ
คุมครองไมใหตกเปน
เหยื่อจากธุรกจิการเงิน
นอกระบบภายใต
กฎหมายที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 1* :  
การฝกอบรมสราง
วิทยากรตัวคณูตาม
โครงการสรางความรู
ความเขาใจเกีย่วกับ
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบใหกับหนวยงาน
และประชาชนในพื้นที่
กลุมเปาหมาย 
 

รอยละของวิทยากรตัว
คูณที่สามารถนําความรู
เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่ผิด
กฎหมายไปถายทอด
ใหกับประชาชน 

กปป. 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 24 



กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวชี้วัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการที่ 2 :  
การสัมมนาพนักงาน
เจาหนาที่ ตาม พ.ร.ก.  
การกูยืมเงนิฯ 

จํานวนพนกังาน
เจาหนาทีต่าม พ.ร.ก. 
การกูยืมเงนิฯ ที่ได 
เขารวมการสัมมนา 

กปป. 

 
 
 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 25 



ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดนิ 

กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผนดิน   นโยบายที่ 4  ประเด็นนโยบายที่ 1 หัวขอที่ 4 

นโยบายที่ 4  เศรษฐกิจ 

ประเด็นนโยบายที่ 4.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหาภาค 

เปาหมายเชงินโยบาย 
1. สรางความยั่งยืนทางการคลงั 
2. รักษาเสถียรภาพภาคการเงนิ ตลาดทุน 
3. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

4.1.4 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง  
โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศใหสอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน 
รวมทั้ง เรงออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ
เพื่อใหเปนกลไกในการกํากบัและเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธท่ี 1: เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการดวยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

กลยุทธท่ี 2 :  สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ 
เปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร
แหงการเรยีนรู 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 26 



นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
กลยุทธท่ี 4.3 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 5.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 5.2 : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

กลยุทธท่ี 5.3 : พัฒนาการบรหิารแบบบูรณาการ 

กลยุทธท่ี 5.4 : สรางการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 6.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 6.2 : ปองปรามธุรกิจการเงนินอกระบบ
ภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 27 
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วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง” 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร : 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ ์  4 บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงการคลัง 
      2 สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   5 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
      3 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ   6 เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดาํเนินงานของกระทรวงการคลัง 
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RB1 หนวยงานในสังกัดสรางผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรการคลัง RB2 หนวยงานในสังกัดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

RB3 ประชาชนไดรับการคุมครองไมใหตกเปนเหยื่อธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ภายใตกฎหมายที่อยูในรับผิดชอบของกระทรวง 

SC2 ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

SC1 สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
 

MR1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงการคลัง  

MR2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
MR3 พัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ 

CB2  พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

CB1  พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู 

CB3  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

CB4  สรางการเปลี่ยนแปลง 
 



ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชีว้ัดของสาํนักงานปลดักระทรวงการคลัง 
 

ลําดับท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานการติดตามประเมนิผลการ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลงั* 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

1 เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและตดิตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2 เพิ่มสัดสวนการลงทุนจาก
ตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการจัด Roadshow  
และการจดัทํารายงานการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

ระดับความสําเร็จของการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขารับ
ราชการในสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ดานบรหิาร) 

3 
 
 
 
 
 

บุคลากรมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จโครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลัง* 
รอยละของระดับความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ 
ที่นําลงในเว็บไซตของกระทรวง* 
ระดับความสําเร็จการจัดทําระบบการลาราชการสําหรับผูบริหาร
ระดับสูงกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ระดับความสําเร็จการจัดทําระบบติดตามและรายงานผลการดําเนนิ
ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการบูรณาการระบบงาน 
สารบรรณกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัตงิานระบบบรหิารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

4 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 29 



ลําดับท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบการจดัซื้อจัดจางและการเบิกจาย 
เงินในระบบ GFMIS ใหรองรับโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรมวชิาการ 
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับความสําเร็จการใหบริการระบบ e-Learning ของ
กระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานอบรมนักบริหาร ICT มืออาชีพ
ของกระทรวงการคลัง 
รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการ
ตอบสนอง* 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรฐับาล* 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน* 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน* 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการพัฒนาองคกร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554* 
จํานวนครั้งในการจดัอบรม/สัมมนาใหความรูบุคลากรในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสริม 
ธรรมาภิบาล* 
รอยละการตอบสนองตอเร่ืองที่ตองประสานงานและดําเนินการกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของภายในระยะเวลา 15 วนั* 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการพฒันากฎหมายของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

5 
 

หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 30 



ลําดับท่ี เปาประสงค ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ CCO-MOF ภูมิภาค 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการบูรณาการระบบ
ขอมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง (MOF-HRMIS) 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ MOF Social 
Network 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ “MOF 
INNOVATION AWARDS 2010” 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
ระดับความสําเร็จการจัดทํารายงานผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธ
ขอมูลโครงการไทยเข็มแข็ง 2555 ในสวนของกระทรวงการคลัง 
รอยละของวิทยากรตัวคณูทีส่ามารถนําความรูเกี่ยวกับธรุกิจการเงิน
นอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถายทอดใหกบัประชาชน* 

6 ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของ
กระทรวงการคลังและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

จํานวนพนกังานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงนิที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ไดเขารวมการสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 31 



ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบตัริาชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 
 

1. ขับเคลื่อนยทุธศาสตรการเงินการคลังใหเกิดผลสมัฤทธิ ์
กลยุทธ :  เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการดวยการ
ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  
บริหารและรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง 

กลยุทธ : รักษาวนิัยทางการคลังของประเทศ 

 
 
 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ :  สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
เสริมสรางความยั่งยนืทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ : เสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ :  บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  
สนับสนุนความยั่งยนืทางสงัคมและ

สิ่งแวดลอม 

4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
4.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
4.3 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารราชการ 

กลยุทธ :   
5.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5.3 พัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ 
5.4 สรางการเปลี่ยนแปลง 

6. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ :   
6.1 ดําเนินงานสื่อสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
6.2 ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบภายใตกฎหมายที่อยู 

ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

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

* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 32 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 3  
โครงการของหนวยงานในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 51 

 



 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1. สาระสําคัญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีพันธกิจในการเสนอแนะและประสานงานในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงการคลัง  รวมทั้งการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัด 

เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานอยางประสบผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจที่กลาว  
จึงเห็นควรใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  นอกจากนี้  กระทรวงการคลังไดกําหนดให ระดับความสําเร็จในการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 เปนตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบติดตามและระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหกระทรวงการคลังมีขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

2. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดอยางเปนรูปธรรม 
3. เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายโครงการ/
แผนงาน และไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงงาน 

2. สาธารณชนไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 52 

 



 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 
 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นางสาวตรัยลดา ธรรมอดิศัย นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2219 หรือ 2649 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ: ทุกสวนราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
รายงานการติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงการคลัง  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- - - 5 5 1 2 3 4 5 

 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีกรอบแนวทางและประเด็น/หัวขอในการรายงานความกาวหนาและการติดตามประเมินผล

สําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงในภาพรวมและสําหรับ
สวนราชการระดับกรมในสังกัด 

2 มีการติดตามความคืบหนาและสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรครบทุก
นโยบาย/ยุทธศาสตร โดยเสนอตอที่ประชุมผูบริหารของกระทรวงและนําลงในหนาเว็ปไซต
ของกระทรวงอยางตอเนื่อง (รายเดือนหรือไตรมาส อยางนอย 3 ไตรมาส) พรอมทั้งให
ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของกระทรวง 

3 มีการนําขอสังเกตที่ไดรับการพิจารณาสั่งการจากผูบริหารของกระทรวงไปปฏิบัติ อุปสรรค 
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบาย/ยุทธศาสตรกระทรวงอยาง
ครบถวน 

4 จัดทํารายงานสรุปประเมินผลความสําเร็จในภาพรวมในการดําเนินงานทุกนโยบาย/ยุทธศาสตร
ของกระทรวง โดยสามารถแสดงผลความสําเร็จ/ผลความคืบหนาของการดําเนินงานเทียบกับ
แผนงานปฏิบัติราชการของกระทรวงปฯ 53 และแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ป ของกระทรวง โดย

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 53 

 



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 54 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
แสดงผลเปนรายนโยบาย/ยุทธศาสตร และสวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ (กับนโยบายและ
ยุทธศาสตรนั้นๆ) 

5 นํารายงานสรุปผลในขอที่ 4 และสรุปผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณที่เช่ือมโยง 
กับผลสําเร็จ/ผลผลิต/ผลงาน นําเสนอตอผูบริหารของกระทรวง และเผยแพรตอสาธารณะ
บนเว็ปไซตไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลา 
กิจกรรม เปาหมาย 

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. จัดทํากรอบแนวทางและ
ประเด็น/หัวขอในการ
รายงานความกาวหนาและ
การติดตามประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวง
ในภาพรวมและสําหรับ
สวนราชการระดับกรมใน
สังกัด 

รายงาน             

2. จัดทําระบบการรายงาน
ผลการดําเนินงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส  

             

3. ติดตามความคืบหนาและ
สรุปผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร
ครบทุกนโยบาย/
ยุทธศาสตร โดยเสนอตอที่
ประชุมผูบริหารของ
กระทรวงและนําลงใน
หนาเว็ปไซตของกระทรวง
อยางตอเนื่อง (รายเดือน
หรือไตรมาส อยางนอย  
3 ไตรมาส) พรอมทั้งให
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
เพื่อการแกไขปญหาหรือ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

รายงาน             

 



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 55 

ระยะเวลา 
กิจกรรม เปาหมาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ใหบรรลุตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของกระทรวง 
4. นําขอสังเกตที่ไดรับการ
พิจารณาสั่งการจากผูบริหาร
ของกระทรวงไปปฏิบัติ 
อุปสรรค เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของนโยบาย/
ยุทธศาสตรกระทรวงอยาง
ครบถวน 

             

5. จัดทํารายงานสรุป
ประเมินผลความสําเร็จใน
ภาพรวมในการดําเนินงาน
ทุกนโยบาย/ยุทธศาสตร
ของกระทรวง โดยสามารถ
แสดงผลความสําเร็จ/ผล
ความคืบหนาของการ
ดําเนินงานเทียบกับแผนงาน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
ปฯ 53 และแผนปฏิบัติ
ราชการฯ 4 ป ของกระทรวง 
โดยแสดงผลเปนราย
นโยบาย/ยุทธศาสตร และ
สวนราชการระดับกรมที่
เกี่ยวของ (กับนโยบายและ
ยุทธศาสตรนั้นๆ)   
นํารายงานสรุปผลในขอที่ 4 
และสรุปผลการวิเคราะห
การใชจายงบประมาณ 
ที่เช่ือมโยงกับผลสําเร็จ/
ผลผลิต/ผลงาน นําเสนอ 
ตอผูบริหารของกระทรวง 
และเผยแพรตอสาธารณะ
บนเว็ปไซตไดภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2553 

รายงาน             

 

 



 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

1. สาระสําคัญ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ซ่ึงกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน และมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐนําแผนบริหารราชการแผนดินไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายและตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปงบประมาณ 2554 – 2557 ขึ้น เพื่อทบทวนยุทธศาสตรเดิมใหเหมาะสมทันสมัยกับสถานการณตาง ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพแวดลอมขององคกรที่มี
การปรับเปลี่ยน อันจะนําไปสูองคกรที่บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดนิ และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

2.  เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีทิศทางชัดเจน ตรงตาม
นโยบายของผูบริหาร 

3.  เพื่อใหทกุหนวยงานในสังกัดดําเนนิงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 –  กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายในแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
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2.  หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายขององคกร และทิศทางที่ผูบริหาร
กําหนด  

3.  การบริหารราชการสามารถตอบสนองผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ: ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา  

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย 
2 ศึกษา วเิคราะหขอมูลการสํารวจความคดิเห็น 
3 ศึกษา วเิคราะหแนวคิดหลักการที่สําคัญ  และแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานใน

สังกัด รวมทั้งสภาพแวดลอมขององคกรเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 
4 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5 ถายทอดแผนยทุธศาสตรตอบุคลากรในองคกร 
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 9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แบบ 
สอบถาม 

 

            1. จัดทําแบบ 
สอบถามและสํารวจ
ความคิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

2. ออกแบบ 
สอบถามแกผูมีสวน
ไดสวนเสียของ 
สป.กค.  

            

3. ศึกษา วิเคราะห
แบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

สรุปผลการ
ออก

แบบสอบถาม 
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4. ศึกษา วิเคราะห  
แนวคิดหลักการที่
สําคัญและแผนงาน 
/โครงการ ของ
หนวยงานในสังกัด 
ประกอบการจัดทํา
รางแผนยุทธศาสตร 

ผลการศึกษา
หลักการที่
สําคัญและ
แผนงาน /
โครงการ 

 

            

ผลการ
ประชุมฯ 

 

            5. จัดประชุมเพื่อ    
พิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร 

รางแผน
ยุทธศาสตร 

 

            6. นําเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรให
ผูบริหาร สป.กค.  
พิจารณา 
7. ถายทอดแผน
ยุทธศาสตรตอ
บุคลากรในองคกร 

บุคลากร
ทราบแผน
ยุทธศาสตร 

            

 



 

การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบตัิราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

1. สาระสําคัญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554  ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปในแตละปงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลและยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร 
สป.กค. 

2.  เพื่อใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของ สป.กค. ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

3.  เพื่อใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด 
4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุก

หนวยงานในสังกัด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 –  กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.  บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจน

ยุทธศาสตรขององคกรได 
3.  สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2636, 2648 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ: ทุกสวนราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา  

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 
และติดตามประเมินผล
การดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

- - ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทุกหนวยงานในสังกัดจดัสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 
2 จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปเสร็จเรียบรอย  
3 ผูบริหารพิจารณาใหความเหน็ชอบแผนปฏบิัติราชการ และถายทอดใหหนวยงาน     

และบุคลากรในองคกรไดรับทราบ 
4 จัดทําระบบติดตามและประเมินผล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเสร็จเรียบรอย 
5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาสดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 
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/
โครงการ 

 

            1. ทุกหนวยงานในสังกัด
จัดสงแผนงาน/โครงการ 
ตามยุทธศาสตร 

แผนงาน/
โครงการ 

 

            2. ศึกษา วิเคราะห
แผนงาน/โครงการที่ทุก
หนวยงานจัดสง 

3. จัดทํารางแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

ราง
แผนปฏิบัติ 

ราชการ 

            

4. นําเสนอราง
แผนปฏิบัติราชการให
ผูบริหารพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

            

5. ถายทอดแผนปฏิบัติ 
ราชการใหหนวยงาน
และบุคลากรในองคกร
ไดรับทราบ 

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

 
 

            

6. หนวยงานในสังกัด
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ 

            

7. จัดทําระบบติดตาม
และประเมินผลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระบบติดตาม
อิเล็กทรอนิกส 

 

            

8. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส 

ติดตามผล 
ทุกไตรมาส 

 

            

9. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

สรุปการ
รายงานผล 

           

9. แผนปฏิบตังิาน  
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การจัด Roadshow และการจัดทํารายงานการการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศนคือ เปนกระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและ
ประชาชนในการสรางความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทย 

เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารกระทรวงการคลัง  จึงเปนการ
ลงพื้นที่ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ช้ีแจง-ทําความเขาใจในกรณีที่
มีนโยบาย / โครงการ / กิจกรรมของภาครัฐใหมๆ หรือในเรื่องที่ประชาชนยังมีความไมเขาใจ รวมถึงยังตอง
ทําหนาที่ตัวแทนประเทศไทย ในการเขารวมกิจกรรมการประชุม การขยายฐานการลงทุน (RoadShow) ใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก   ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขยายความผลการเดินทางไปประชุม
ทั้งใน และ นอกประเทศสูสาธารณชน เพื่อสรางใหเกิดความรู ความเขาใจ และความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมถึงการสรางสรรคชองทางการสื่อสาร การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ 
ส่ือมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงาน มวลชนสัมพันธ  ส่ือมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรม
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ เมื่อประชาชนมีความรูและความเขาใจ เห็นภาพที่ชัดเจนและ
ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายและภารกิจดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแลว ก็ยอมสงผลใหเกิดความรวมมือ
ที่ดีในการดําเนินงานสรางเศรษฐกิจไทยใหแข็งแกรง ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการบริหารเศรษฐกิจและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทายที่สุด 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับนโยบายหรือภารกิจของกระทรวงการคลัง 

โดยเฉพาะในสวนที่เปนเรื่องซึ่งยากตอการทําความเขาใจกับสื่อมวลชนใหไดรับทราบ หรือเขาใจมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อใหสามารถถายทอดขอมูลขาวสารไปสูประชาชนไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง ซ่ึงจะ

กอใหเกิดผลดีตอการสรางเศรษฐกิจของชาติ 
3. เพื่อใหส่ือมวลชนไดเห็นลงดูงาน/ พบเห็นขอเท็จจริงในพื้นที่/ตางประเทศ เพื่อใหเห็นภาพที่

ชัดเจน สามารถสื่อสาร-เผยแพรขอมูลไดถูกตอง เปนผลดีตอการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง 
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3.ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ 

15   ลานบาทถวน  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการกระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังใหเขาถึงสาธารณชน / 
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ทั้งในและนอกประเทศ  

2. ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารฯ ทั้งในและนอกประเทศ มีความเขาใจถึงสถานการณเศรษฐกิจไทยที่
แทจริง และ มีโอกาสเขาถึงขอมูลภาครัฐไดมากขึ้น 

3. ผูบริหารของกระทรวงการคลังมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลที่แทจริงในพื้นที่ เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบาย   

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

อาจมีการตั้งคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณาชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรม
ดังกลาว   

วิธีแกปญหา พยายามใหส่ือมวลชน/ สาธารณาชน ไดรับทราบขอมูล /ผลการดําเนินงานโครงการ
มากที่สุด โดยในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะการดําเนินงานการจัด Roadshow และ การจัดทํารายงานการการ
เจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ กลาวคือ เมื่อมีการจัดกิจกรรมดังกลาว กสค. จะจัดทีมเจาหนาที่ และ 
ส่ือมวลชนติดตามทําขาว ทีมละ 7 คน/คร้ัง  

o เจาหนาที่บันทึกภาพนิ่ง/ประสาน /สงขาว  1 คน 
o เจาหนาที่ภาพเคลื่อนไหว/ประสาน /สงขาว    1 คน 
o ส่ือโทรทัศน 2 คน  
o ส่ือแขนงอื่นๆ 3 คน  

เพื่อทําหนาที่ติดตามทําขาวการประชุม/กิจกรรมตางๆ ในตางประเทศ เพื่อสงขาวความเคลื่อนไหวภารกิจตางๆ 
ของผูบริหารระดับสูงในการRoadShow / การประชุมตางๆ ในตางประเทศ กลับมายังประเทศไทย รวมถึงการ
ประสานสื่อทองถ่ินในประเทศนั้นๆ เพื่อสัมภาณพิเศษ   ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะทําใหสาธารณชนไดทราบขอมูล
กิจกรรม ความเคลื่อนไหวตางๆ ของกระทรวงฯ ในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ อยางตอเนื่อง ครบถวน ทําใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
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7. ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบหลัก: นายนรวัฒน   โชติกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสารนิเทศการคลัง 
นายปยะภัทร  ไชยสาม นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 
กลุมสารนิเทศการคลัง  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2204 , 2258, 2256 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ :  สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา  

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานการจัด Roadshow และ การ
จัดทํารายงานการการเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติ เพื่อเผยแพรใหผูท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชนรับทราบ   
 

- - - ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมูลขาวสาร และ จัดทําแผนการจัดทํารายงานการจัด Roadshow  และ รายงานการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ สป.กค. 

2 เสนอแผนการจัดทํารายงานการจัด Roadshow  และ รายงานการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับ สป.กค. ใหผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 

3 สรุปและรวบรวมขอมูลการจัดทํารายงานการจัด Roadshow  และ รายงานการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก (ไตรมาสที่ 1-2) 

4 สรุปและรวบรวมขอมูลการจัดทํารายงานการจัด Roadshow  และ รายงานการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปหลัง (ไตรมาสที่ 3-4) 

5 นําเสนอรูปเลมรายงานการจัด Roadshow  และ รายงานการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติใหผูบริหาร
ระดับสูงรับทราบ และเพื่อเผยแพรใหผูที่เก่ียวของ/สาธารณชนรับทราบ 

 



9. แผนปฏิบตังิาน 
ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กิจกรรม เปาหมาย 
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. รวบรวมขอมูลขาวสาร 
และ จัดทําแผน 

             

2.เสนอแผนการจัดทํา
รายงานการจัด 
Roadshow  และ รายงาน 
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับ สป.กค. ใหผูบริหาร
ระดับสูงอนุมัติ 

             

3.สรุปและรวบรวมขอมูล
การจัดทํารายงานการจัด 
Roadshow  และ รายงาน
การเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติครึ่ง 
ปแรก (ไตรมาสที่ 1-2) 

             

4.สรุปและรวบรวมขอมูล
การจัดทํารายงานการจัด 
Roadshow  และ รายงาน
การเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติครึ่งป
หลัง (ไตรมาสที่ 3-4) 

             

5.นําเสนอรูปเลมรายงาน
การจัด Roadshow  และ 
รายงานการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติให
ผูบริหารระดับสูง
รับทราบ และเพื่อเผยแพร
ใหผูที่เก่ียวของ/
สาธารณชนรับทราบ 
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การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสงูเขารับราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง 

1.  สาระสําคัญ 
เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของ

กระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  จึงตองมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสังกัด เพื่อใหไดขาราชการที่มีศักยภาพสูง สามารถผลักดันองคกรใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค  

2.  วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหไดขาราชการที่มีความรู  ความสามารถ และมีวิสัยทัศนกวางไกลมีศักยภาพสูงเขารับ

ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2.  เพื่อใหงานในภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
มกราคม -  กันยายน 2553 

4.  งบประมาณ (ถามี) 
- 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง เปนหนวยงานที่กาวนาํทางดานการบริหารจัดการงานและการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พรอมเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

6.  ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
- 

7.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

นายปญญา  ฉายะจนิดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรพัยากรบุคคล   
โทร 02 273 9021 ตอ 2600 

นายสมศักดิ์  ศิริเลิศพิทักษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   
โทร 02 273 9021 ตอ 2606 
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8.  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขารับ
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน  
แตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 สํารวจความตองการรับขาราชการที่มีศักยภาพสูง  จากผูจบปริญญาโท

มหาวิทยาลัยช้ันนําจากตางประเทศ  หรือปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย 
ช้ันนําในประเทศ 

2 มีการประสานงานกับหนวยงานตาง ฯ และสถานศึกษาทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ 

3 มีประกาศ หนงัสือช้ีชวนนําไปยังสถานศึกษาตาง ๆ  

4 มีผูที่มีศักยภาพสูงสนใจสมัครเขารับราชการ 

5 สามารถบรรจุขาราชการที่มีศักยภาพสูงเขารับราชการ 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 67 
 



9.  แผนปฏิบตักิาร 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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

1.  สํารวจความ 
ตองการรับขาราชการ 
ท่ีมีศักยภาพสูงจาก 
ผูจบปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยช้ันนํา 
จากตางประเทศ  หรือ 
ปริญญาเอก จาก 
มหาวิทยาลัย 
ช้ันนําในประเทศ 

             

2. มีการประสานงาน 
กับหนวยงานตาง ฯ 
และสถานศึกษาทั้งใน 
ประเทศ 
และตางประเทศ 

             

3.  มีประกาศ หนังสือ 
ช้ีชวนนําไปยัง 
สถานศึกษาตาง ๆ 

             

4.  มีผูท่ีมีศักยภาพสูง 
สนใจสมัครเขารับ 
ราชการ 

             

5.  สามารถบรรจ ุ
ขาราชการที่มีศักยภาพ 
สูงเขารับราชการ 
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โครงการพฒันาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

1. สาระสําคัญ 

ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   โดยที่กระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนที่ไดตั้งไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความ
เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพของบุคลากร  ความทันสมัยของระบบการบริหาร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร  และกระบวนที่สําคัญที่จะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได 
ตองใชกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนาบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังจึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสม
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจึง
จําเปนจะตองมีกรอบมีแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  และ ภารกิจ
ของหนวยงาน  ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน  อยาง
เปนระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  และจะนําไปสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู   

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

2. เพื่อใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา การบริหารยุคใหม 
3. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล  

ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 

4. งบประมาณ 

ประมาณ 36 ลานบาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่
ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

นายปญญา  ฉายะจนิดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรพัยากรบุคคล  
หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2601 

นางสุปราณี  เรียบรอยเจริญ ผูอํานวยการสวนพัฒนาบุคคล  
หมายเลขโทรศพัท  0 2273 9021 ตอ 2610 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ดานบรหิาร) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑการใหคะแนน :  เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพฒันาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรบัปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3  แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมทัง้จดัทําแผนปฏิบตัิการ 
(Action Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัต ิ

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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9. แผนปฏิบตังิาน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพฒันา
บุคลากร ตอคณะกรรมการ 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลงั 
  - ทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรตาม
มติของคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน             

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากร
ใหหนวยงานราชการใน
สังกัดทราบ พรอมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ( Action 
Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนที่
ไดรับการอนุมตัิ 

การจัด
กิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดาํเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดมีวิสัยทัศน  
คือ  “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ”  ซ่ึงมีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดให
เปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  รวมทั้งการประสานการกําหนดนโยบาย  
สงเสริมการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  บริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  ตลอดจนพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร   

ดังนั้นในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นั้น ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”  ซ่ึงปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรใน
ภาครัฐจึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต โดยจะตองคํานึงถึงทิศทางตามที่องคกรตองการ  

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

2. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล  
ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม  2552  -  กันยายน 2553 

4. งบประมาณ 

ประมาณ  3.5  ลานบาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวสัิยทัศนและ

ยุทธศาสตรที่ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายปญญา   ฉายะจนิดาวงศ   ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2601 
 นางสุปราณี   เรียบรอยเจริญ  ผูอํานวยการสวนพัฒนาบุคคล 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2610 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 
 

ผลการดําเนินการ 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง  

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
     เกณฑการใหคะแนน :  เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน  โดยพจิารณาจากความสาํเร็จของ
การดําเนนิงานแตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  
 

 ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพฒันาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรบัปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3  แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมทัง้จดัทําแผนปฏิบตัิการ 
(Action Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัต ิ

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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9. แผนปฏิบตังิาน 
 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

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.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนา
บุคลากรตอ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรตาม
มติของคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน             

3.แจงแผนพัฒนา
บุคลากรใหหนวยงาน
ราชการในสังกัดทราบ 
พรอมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  
(Action Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนที่
ไดรับการอนุมตัิ 

การจัด
กิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดาํเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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ศูนยคอมพิวเตอรสํารองกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

ในปจจุบัน กระทรวงการคลัง และทุกกรม ทุกหนวยงานในสังกัด ไดนําและพัฒนาระบบ ICT  
เขามาใชในการปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชน ในลักษณะของระบบ e-Service โดยไดใหบริการใน
ดาน e-Revenue, e-Customs, e-Excise, e-Treasury, Information Service และการใชคลังขอมูลเศรษฐกิจเพื่อ
การบริหาร รวมทั้งการใชระบบเครือขายภายุภักษ (Intranet) กระทรวงการคลัง ในการปฏิบัติราชการ การ
บริหาร การสั่งการ และ การประสานราชการ ของกระทรวงการคลัง ที่ครอบคลุมทุกกรมในสังกัด  
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง และทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงในการใหบริการในระบบ e-Service  ระบบฐานขอมูล 
และระบบขอมูล ขาวสารตางๆ  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและการปฏิบัติงานสํารองระบบคอมพิวเตอรทั้ง
ดาน Hardware Software ระบบงาน ระบบขอมูล การเก็บรักษา ปองกันขอมูล  

2. วัตถุประสงค 
เพื่อดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่จําเปน สําหรับเปนระบบคอมพิวเตอร

สํารองกลาง ใหกับกรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ใชในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรหลักของ
กรมและหนวยงาน ในสังกัด เกิดปญหาไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งการดูแล บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรสํารอง และการสํารองขอมูล โดยดําเนินการจัดทําระบบคอมพิวเตอรสํารองใหกับหนวยงาน 
ดังตอไปนี้ 

1.  สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
2. กรมบัญชีกลาง 
3. กรมธนารักษ 
4. กรมสรรพสามิต 
5. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
7. สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
กันยายน 2552 – กรกฎาคม 2553 
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4. งบประมาณ (ถามี) 

วงเงินงบประมาณ  269,000,000  บาท  แบงออกเปนงวดการชําระเงินดงันี้ 
งวดที่ 1  31  ตุลาคม  2552 จํานวน  40 ลานบาท 
งวดที่ 2  30  พฤศจิกายน  2552 จํานวน  60 ลานบาท 
งวดที่ 3  29  มกราคม  2553 จํานวน 42.25  ลานบาท 
งวดที่ 4  30  มีนาคม 2553 จํานวน  67.6  ลานบาท 
งวดที่ 5  29  พฤษภาคม 2553 จํานวน  59.15 ลานบาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหกรมและหนวยงานในสังกัด  อันประกอบดวย  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง  กรมธนารักษ  กรมสรรพสามิต  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ  และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะมีระบบคอมพิวเตอรสํารอง เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรหลักของหนวยงานเกิดปญหาขัดของหรือเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบ
กับระบบสารสนเทศของแตละหนวยงาน 

2. เปนศูนยกลางในจัดเก็บขอมูลสํารองใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  
3. ทําใหประหยัดงบประมาณและลดความซ้ําซอน ในการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารองและ การ

บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสํารองของแตละหนวยงาน 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นายพษิณุ วิรยศิริ ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3611 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนิน 
งานทีผ่านมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จโครงการ
จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร
สํารองกระทรวงการคลัง 

- - - 5 - 1 
  (60%)

2 
(70%)

3 
 (80%) 

4 
 (90%) 

5 
(100%) 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กิจกรรม เปาหมาย 
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. ศึกษา วิเคราะห และ ออกแบบ 
เพื่อดําเนินการติดต้ัง และ
เช่ือมโยงอุปกรณจัดเก็บขอมูล 
(Storage) ใหกับ กรมบัญชีกลาง 
กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ  
สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานรัฐมนตรี 

             

2.  ดําเนินการติดต้ัง เช่ือมโยง 
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) 
และทําการทดสอบการสํารอง
ขอมูลกับกรมบัญชีกลาง   
กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ 
สํานักงานณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ  สํานักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง และสํานักงาน
รัฐมนตรี  ดําเนินการติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอรและระบบจัดเก็บ 
ขอมูล (Storage) ที่ศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง รวมถึงการ
ถายโอนระบบตางๆ ของ
หนวยงาน 

             

3.  ทดสอบการทํางาน ระบบ
คอมพิวเตอรและระบบจัดเก็บ
ขอมูล (Storage) ของศูนย
คอมพิวเตอรสํารองกับศูนย
คอมพิวเตอรหลักของแตละ
หนวยงาน 
 

 

             



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 78 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  จัดทําแผนปฏิบัติงานและคูมือ
แผนปฏิบัติงานฟนฟูภัยพิบัติ 
(Disaster recovery plan)  ของแต
ละหนวยงาน 
4. มีการทดสอบ การระบบการกู
คืนขอมูลของศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง โดยสามารถกูคืนขอมูลได 
ครบถวนและถูกตอง ไมนอยกวา
รอยละ 95 

             

5. มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชงานตอประโยชนและการใช
งานศูนยคอมพิวเตอรสํารองโดย
ตองมีระดับความพึงพอใจ ไม
นอยกวา รอยละ 90 
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การนําขอมูลสารสนเทศลงในของเว็บไซตกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชน
ทั่วไป รวมถึงบุคลาการในสังกัด ไดรับทราบขอมูลของหนวยงานอยางสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงเว็บไซต เปน
ทางเลือกหนึ่งในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังผูที่ตองการขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ดี
การเผยแพรขอมูลขาวสารจําเปนตองรับฟงเสียงตอบรับของผูรับบริการ จึงไดจัดทําโครงการประเมินผลการ
ใหบริการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของเว็บไซตกระทรวงการคลังขึ้น เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการขอมูลสารสนเทศที่นําลงในเว็บไซตของกระทรวง ครอบคลุม 4 ดาน คือ ความ
ครบถวนของขอมูล  ความทันสมัย  ความเหมาะสมของรูปแบบ และการนําไปใช  ซ่ึงหลังการประเมิน
สามารถนําผลการประเมิน มาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการขอมูลขาวสารสนเทศของกระทรวงการคลังใน
อนาคตตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขอมูลสารสนเทศที่นําลงในเว็บไซตของ
กระทรวง 

2. เพื่อนําผลการประเมิน มาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการขอมูลขาวสารสนเทศในอนาคต 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.   ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด ไดรับขอมูลขาวสารถูกตอง รวดเร็วและตรงตามความ
ตองการ 

2. ทีมงานบริหารจัดการ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต สามารถนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการขอมูลขาวสารสนเทศในอนาคต 
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6. ผลกระทบเชิงลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหากผลการประเมินปรากฎเชิงลบจะมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการ

ใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังและทีมงานบริหารจัดการเว็บไซต ซ่ึงตองนําผลการประเมิน
ดังกลาวมาเปนองคประกอบในการใหบริการขอมูลขาวสาร  ตลอดจนเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ของโลกอินเตอรเน็ตตอไป 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นายกัมพล ฉายสุวรรณ สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3351 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนิน 
งานทีผ่านมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
คุณภาพของขอมูลสารสนเทศที่นําลงใน
เว็บไซตของกระทรวงการคลัง 

- - - 90% - 70% 75% 80% 85% 90% 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1. จัดทําแบบสํารวจ
ออนไลนบนเว็บไซต 

และ ชุด Online Voting 

             

2. ทําการสํารวจ  Online 
Voting 

             

3. ทําการสํารวจ  Online 
เว็บไซต 

             

4. ทําการสํารวจแบบ
สํารวจภาคสนาม 

             

5. สรุปและจัดทํารายงาน
ผลการสํารวจ 
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หมายเหตุ  
ใชขอมูลการใหบริการความพึงพอใจตอคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ ความครบถวน ความ

ทันสมัย การนําไปใชประโยชนตอเนื่อง ความเหมาะสมของรูปแบบขอสนเทศ ครอบคลุม  3 รูปแบบ  โดย
แบงคะแนนเกณฑการวัดความพึงพอใจในการใหบริการ ประกอบดวย 

1.  แบบสํารวจออนไลน บนเว็บไซต เปนสัดสวนรอยละ 50  
2.  แบบสํารวจภาคสนาม เปนสัดสวนรอยละ 25 
3.  Online Voting  เปนสัดสวนรอยละ 25 
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ระบบการลาราชการสําหรับผูบริหารระดบัสูงของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

1. สาระสําคัญ 

ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government เปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกตใชในองคการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

หลักสําคัญของการสราง e – Government  คือการนําบริการของภาครัฐสูประชาชน โดยใช
อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อในการใหบริการ โดยยึดหลักการของ  

ท่ีเดียว  มีเว็บทา (Web Portal) ที่สามารถบูรณาการบริการตาง ๆ มารวมอยูที่เดียวกัน เพื่อใหงายตอ
การติดตอที่จอเดียว เพื่อการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ทันใด  การทํารายการทางอิเล็กทรอนิกส สามารถดําเนินการและมีผลทางกฎหมายทันที ไมตอง
เสียเวลารอคอยการตอบกลับทางเอกสาร 

ท่ัวไทย  ประชาชนสามารถใชบริการที่รัฐบาลจัดทําได ไมวาจะอยูที่ไหนในโลก 
ทุกเวลา  ประชาชนสามารถขอรับบริการตาง ๆ ของภาครัฐได 24 ช่ัวโมง 
ท่ัวถึง และ เทาเทียม  ประชาชนและผูดอยโอกาสทางสังคม จะมีโอกาสไดรับบริการจากภาครัฐที่

สะดวกสบาย เชนเดียวกับประชาชนในเมือง ไดรับอยางเทาเทียมกัน 
โปรงใสและเปนธรรมาภิบาล  การบริการของรัฐในหลาย ๆ เร่ืองที่ไมเคยโปรงใส เชน การจัดซื้อจัด

จาง สามารถดําเนินการแบบเปดเผยผานระบบออนไลนที่มีผูเขารวม และรูเห็นจํานวนมากได 

ความเปนมาของโครงการ 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอิ เ ล็กทรอนิกส  ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง มีดําริที่จะใหมีการลาราชการของผูบริหารผานระบบคอมพิวเตอรในเครือขายวายุภักษ
ของกระทรวงการคลัง เพื่อตอบสนองและรองรับการปฏิบัติงานดาน ICT ขอกระทรวงการคลังใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสุงสุด 

สภาพ/สถานการณปจจุบัน /ความตองการ/สาเหตุท่ีจะตองดําเนนิงานโครงการ 
ในการพัฒนาระบบราชการในปจจุบัน ภาคราชการไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการ

การทํางานของหนวยงานตาง ๆ แลว โดยเฉพาะในงานดานการใหบริการ ไมวาจะเปนการใหบริการแก
ประชาชน หรือการบริการระหวางหนวยงานราชการดวยกันเอง  

ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการใชพัฒนาดาน ICT ในหนวยงานอยางกวางขวาง 
และมากมาย เชน ระบบ Back Office และระบบ Front Office  

ความสําคัญของโครงการทีมี่ตอนโยบาย/ยุทธศาสตร 
อยางไรก็ตามระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ที่มีความรู
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ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม  เพื่อการบริหารองคกรที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยปฏิบัติงานตามที่เราวางแนวทางไว รวมทั้งจะตองพัฒนาขาราชการใหมีความพรอมในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e – Government) จึงเปนรูปแบบใหมของการทํางานภาครัฐที่พัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อเสริมสรางความทันสมัยในการบริหารงานและการใหบริการเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนโดยรวมนั่นเอง 

2. วัตถุประสงค 
ระบบสํานักงานที่นําระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายวายุภักษมาใชเพื่ออํานวยความสะดวก

และรวดเร็วในการยื่นใบลาราชการ และชวยในการติดตามและประเมินผลไดวาใบลาไปถึงขั้นตอนไหนได
อยางรวดเร็วมากขึ้น สําหรับผูบริหารกระทรวงการคลัง  ระดับรองปลัดกระทรวง, ผูตรวจราชการกระทรวง, 
อธิบดี, ที่ปรึกษาฯหรือเทียบเทาในสังกัดกระทรวงการลัง  ซ่ึงทําใหเกิดประสิทธิผล และเปนประโยชนมาก 
ดังนี้ 

1. ลดการใชทรัพยากร การนําระบบการลามาใชจะชวยลดกระดาษและเวลาในการดําเนินการ จาก
เดิมที่เปนอยู 

2. การติดตามงาน สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว จากเดิมบางครั้ง เราไมทราบวากระบวนการ
ดําเนินการไปถึงไหน บางครั้งมีการหยุดชะงัก เมื่อติดตามอาจตองใชเวลาในการติดตาม แตเมื่อนําระบบการ
ลามาใชจะทําใหทราบวากระบวนการไดดําเนินการไปถึงใคร เมื่อเกิดการลาชาก็สามารถจะติดตามในจุดที่
หยุดชะงักไดทันที 

3. การใหบริการตางๆจะทําไดรวดเร็ว เชนสามารถออกรายงานไดอยางรวดเร็วขึ้น 
4. เปนการบูรณาการ การปฏิบัติงานดาน ICT ของกระทรวงการคลัง  ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย  e-Government   ของรัฐบาล 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
พฤศจิกายน 2552  -  มีนาคม  2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 
- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ลดเวลาในการยื่นหนังสือและดําเนินการลาราชการ(ลาพักผอน,ลากิจ,ลาปวย ฯลฯ)  
2. ลดกระดาษและสําเนากระดาษ 
3. เพิ่มความรวดเรว็ในเรื่องระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นายวนา พรนราดล ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3301 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนิน 
งานทีผ่านมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการจัดทํา
ระบบการลาราชการสําหรับ
ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลังดวย
อิเล็กทรอนิกส 

- - - - - 1 
  (60%) 

2 
 (70%) 

3 
  (80%) 

4 
 (90%) 

5 
(100%) 

 
9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห
ฐานขอมูลระบบ การลา
ของ สป.กค. ที่ใชงานใน
ปจจุบัน (เดิม) 

             

2. วิเคราะห ออกแบบ
โครงสรางขอมูล ผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และออกแบบรายงาน 
พรอมทั้งออกแบบการ
ประมวลผลในลักษณะ  
Web-base  Application 

             

3. พัฒนาระบบ และ
ดําเนินการทดสอบ
ระบบงานใหม (Unit Test 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย.

and System Integration 
Test) 
4. ทดสอบการใช
ระบบงาน  (User 
Acceptance  
   Test : UAT) และ
ฝกอบรมผูใชงาน 

             

5. ติดต้ังใชงานและ 
เริ่มปฏิบัติงานจริง  
(Installation and Go 
Live) 
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ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

1. สาระสําคัญ 

การจัดทําระบบการติดตามและรายงานผลโครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 แผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็ง 2555 (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) เพื่อจัดทําระบบการติดตามและ
รายงานผลโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐ ที่สามารถระบุแผนการดําเนินโครงการตามงวดงานที่สําคัญ 
(Work Achievement Milestones) และแผนการเบิกจายเงินตามงวดเงิน (Disbursement Milestones) ที่
สอดคลองกับความสําเร็จของงานตามงวดงานที่กําหนด อันทําใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถ
วางแผนการกูเงินและแผนการโอนเงินเขาสูบัญชีเงินคงคลังที่ 1 ไดใกลเคียงเวลากับงวดการเบิกจายเงินจริง 
ทําใหลดภาระดอกเบี้ยของการกูยืมเงินของรัฐ รวมทั้งชลอการกูเงินของโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได
สําเร็จตามเปาหมาย และระยะเวลาที่กําหนด 

เพื่อใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดทํารายงาน ทั้งดานปฏิบัติการ การวิเคราะหและ
การบริหาร ใหแกกระทรวงการคลัง หนวยงานที่เกี่ยวของ และคณะรัฐมนตรี ตามมิติ (Dimension) ของ
ขอมูลที่สําคัญ อันไดแก 

• หนวยงานเจาของโครงการ ทั้งสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
• แหลงของเงินลงทุน (Source of Fund) เชน เงินงบประมาณประจําป, เงนิกู ในประเทศ/

ตางประเทศ, เงินกู SP-2,  เงนิรายไดรัฐวิสาหกิจ เปนตน 
• สาขาการลงทุน/ดานการพัฒนา เชน การบริหารทรัพยากรน้ํา, Logistics เปนตน 
• แผนงาน ระยะเวลา งวดการดําเนินงาน และ %ความสําเร็จของงาน 
• วงเงินลงทุน เปรียบเทียบการเบิกจายเงินจริงกับแผนการเบิกจายเงิน ตามงวดการเบกิจายที่

สอดคลองกับงวดการดําเนนิงาน ตลอดระยะเวลาโครงการลงทุน 
• ประเภทของการใชจายเงนิ เชน การจัดซื้อวสัดุอุปกรณ, Import content, การจางงาน เปนตน 
• พื้นที่/จังหวดั ที่ดําเนินโครงการ  
• รายละเอียดโครงการที่สําคัญ เอกสารราชการที่สําคัญ รายงานผลความกาวหนาและความสาํเร็จ

โครงการ 

เปนฐานขอมูลใหคณะกรรมการติดตามสถานะโครงการ SP-2 สามารถติดตามและรายงาน 
ผลความสําเร็จของโครงการ และการเบิกจายเงิน ในแตละเดือน ไตรมาส ตลอดระยะเวลาโครงการ  
โดยสามารถปรับเปล่ียนสถานะโครงการเปน  “ระงับการเบิกจายชั่วคราว” (Hold) ในกรณีที่หนวยงาน
เจาของโครงการ ไมจัดทําแผนงาน งวดงาน งวดเงิน ไมรายงานผลความกาวหนา/ความสําเร็จของงาน 
รวมถึงดําเนินงานลาชา ไมมีประสิทธิภาพ ไมสําเร็จตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด 

เปนฐานขอมูลในการเผยแพรขอมูลโครงการ SP-2 แกประชาชน โดยจัดทํา Web site ที่ตองการใช
ในการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
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2. วัตถุประสงค 
รองรับการติดตามผลการเบิกจายงบลงทุนและผลการดําเนินงานของแตละโครงการภายใต

โครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (PFMS-SP2) เพื่อติดตามสถานะโครงการใหดําเนินการตามแผน 
ที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยจัดทําระบบติดตามและรายงานสถานะการ
ดําเนินงานโครงการ สําหรับใหสวนราชการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555  สามารถรายงานแผนและผลการดําเนินงานโครงการ  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ 
ที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี แ ต ง ตั้ ง ขึ้ น แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร สู ส า ธ า รณ ชน ผ า น เ ว็ ป ไ ซ ต ไ ท ย เ ข ม แ ข็ ง  2555 
(http://www.tkk2555.com) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  จัดทําการรับ/นําเขาขอมูลจากระบบE-Budgeting ของสํานักงบประมาณและ Web Form และ E-
Form  ของระบบติดตามและรายงานผลเขาสูระบบนี้ เพื่อจัดทํารายงานสําหรับคณะรัฐมนตรี ผูบริหาร
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการติดตามและกลั่นกรองโครงการฯ และประชาชนทั่วไป  

2.  จัดทํารายงานแสดงแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการเบิกจายงบประมาณ และรายงาน แสดง
ผลเปรียบเทียบของทั้งสองสวน   สําหรับผูบริหารในมุมมองที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดไวได 

3.  จัดทํารายงานสําหรับผูบริหาร ซ่ึงสามารถแสดงขอมูลเปนแผนภาพประเภทตางๆ ได เพื่อแสดง
แนวโนมและความสัมพันธของขอมูลในเชิงวิเคราะหได 

4.  จัดทําการสงตอขอมูลในรูปแบบตางๆไปสูระบบการนําเสนอผลงานสูสาธารณะได 
5.  จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูล(RDBMS) 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2552 –  กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 
98 ลานบาท  (งบประมาณเดยีวกันกับกลยทุธที่ 4.2  โครงการที่ 3) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  จัดทําแผนการกูเงินในการกระตุนเศรษฐกิจไดอยางถูกตองเหมาะสม ลดภาระการกูเงินเขามาใน

โครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
2.  เปนฐานขอมูลสําหรับคณะกรรมการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับ ติดตาม เรงรัดและ

ประเมินผลในการดําเนินการโครงการ  
3.  เปนฐานขอมูลสําหรับเผยแพรความกาวหนาโครงการใหประชาชนทราบและรวมเปนสวนหนึ่ง

ในการติดตามและตรวจสอบ เพื่อความโปรงใส 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

http://www.tkk2555.com/
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7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นายวนา พรนราดล ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3301 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนิน 
งานทีผ่านมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการจัดทํา
ระบบติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
โครงการแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 

- - - 5 - 1 
 (60%) 

2 
 (70%)

3 
 (80%) 

4 
 (90%) 

5 
(100%)

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1.  ศึกษา วิเคราะห 
ขอบเขตของงาน 

             

2.  ออกแบบระบบงาน
และฐานขอมูล พรอม
ระบบรายงาน 

             

3.  พัฒนา และทดสอบ
ระบบงาน 

             

4.  ฝกอบรมผูใชงาน 
ติดต้ังระบบงานเพื่อ
ปฏิบัติงานจริง    

             

5.  ติดตามและจัดทํา 
รายงานประเมินผล 
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การบูรณาการระบบงานสารบรรณกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

สืบเนื่องจากการที่กระทรวงการคลัง ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง การสรางนวัตกรรมในกระทรวงการคลัง
ใหเกิดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2546  

คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง  ไดมีมติใหดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานสารบรรณกระทรวงการคลัง ใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินการมากขึ้น โดยมีจุดประสงคใน
การลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลดการใชกระดาษในการรับสงเอกสาร เพิ่มความรวดเร็วในการดําเนินการ 

2. วัตถุประสงค 

1. ปรับปรุงกระบวนการงานในการรับสงเอกสารราชการ – การรับสงเอกสารราชการสูกรมและ
หนวยงานในสังกัด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

2. ปรับปรุงกระบวนงานในการจัดเก็บ สืบคน เอกสาร ราชการ – การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่สามารถสืบคนหาได ดวยตนเอง ตามสิทธิของผูใช 

3. ปรับปรุงกระบวนงานในการรักษาความปลอดภัย – กระบวนการในการเขาถึงขอมูลตามสิทธิ
ของผูใช ตามลําดับชั้นความลับ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 
งบประมาณที่ใชในการพัฒนาระบบงานแบงเปน 2 สวนคือ 
4.1 งบประมาณภายใตแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง ประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 

8,700,000.- บาท   
4.2 งบประมาณที่ใชพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนกลาง  ใชงบจากโครงการศูนย

คอมพิวเตอรสํารองกระทรวงการคลัง 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ลดคาใชจาย ในกระบวนงานเดินหนังสือราชการ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ในการทํางานของระบบราชการ ในการติดตาม สืบคน หนังสือ

ราชการ  
3. เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย ในการรับสงหนังสือราชการ การเขาถึงระดับชั้นความลับของ

หนังสือราชการ 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการระบบงานสารบรรณกระทรวงการคลัง 
3. คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO) 

ผูประสานงานโครงการ 
1. นายเฉลิมศักดิ ์เลิศวงศเสถียร  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางปภาดา  พรมวงศ   สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
3. นายไว  คงทว ี   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. นายวีระชัย  บญุขํา   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. นายธาดา  ชพานนท   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. นางสาวธนาวรรณ  ไพศาลพานิชย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. นางสาวจันทรทิมา เอื้ออารียสินสุข ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนิน 
งานทีผ่านมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการบูรณาการระบบงาน
สารบรรณกระทรวงการคลัง 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 
  (60%)  (70%)   (80%)  (90%) (100%) 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวน
ตามผลลัพธดังนี้ 

 

ผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําเอกสาร Blue Print 

2 ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ในสวนของกรม 

3 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารบรรณกลาง (MOF-HUB) 

4 การสรุปประเภทหนังสือ เพื่อใชในการสงทางอิเล็กทรอนิกส 

5 เริ่มใหบริการ 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1. จัดทําเอกสาร Blue 
Print 

             

2. ดําเนินงานจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการ
ระบบสารบรรณ 

             

3. ปรับปรุงระบบงาน
สารบรรณ ในสวน 
ของกรม 

             

4. พัฒนาระบบและ
เปลี่ยนขอมูล (MOF-
HUB) 

             

5. จัดประชุมเลขานุการ
กรม ซักซอมความเขาใจ
การดําเนินงาน และสรุป
ประเภทหนังสือเพื่อ
ดําเนินการ 

             

6. เริ่มใหบริการ              

7. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
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การดําเนินการปฏิบตัิงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  ( GFMIS ) 

1. สาระสําคัญ 

ระบบ GFMIS เร่ิมใชงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2547 และกระทรวงการคลังไดรับมอบงาน GFMIS จาก
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาตั้งแตปงบประมาณ 2550  ทางกระทรวงการคลังไดดําเนินการปฏิบัติงาน
และบํารุงรักษาระบบเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานอยางตอเนื่อง 
ทั้งทางดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสวนราชการ ความเร็วเครือขายและขยาย
ชองทางการนําเขาขอมูลทั้งทาง Intranet ของกระทรวง  และ Internet (Internet Token Key)  อันเปนผลให
การใชงานระบบ GFMIS   เชนการบันทึกขอมูลและการเรียกรายงานเปนไปไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ   GFMIS 
2. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก ( DC ) และศูนยคอมพวิเตอร

สํารอง (DRC) ระบบ GFMIS 
3. ดูแล บํารุงรักษาระบบเครือขายของระบบ GFMIS ทั้งเสนทางหลักและเสนทางสํารอง (Main 

Link & Backup Link) 
4. ดูแล บํารุงรักษาระบบงาน GFMIS หลักเดิม, ระบบ GFMIS หลักสวนขยาย, ระบบ GFMIS-SOE 

และระบบ GFMIS-TR 
5. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร (Terminal)  และอุปกรณระบบ GFMIS 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 
- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ผูบริหารใชขอมูลของ GFMIS ในการติดตาม กํากับ ดูแล และเรงรัดการเบิกจายไดอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.  สวนราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ใชงานระบบไดอยางตอเนื่อง สะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

เนื่องจากระบบ  GFMIS เปนระบบฐานขอมูลการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส  
ระดับประเทศมีหนวยเบิกจายครอบคลุม 76 จังหวัด ประมาณ 8,000 หนวยเบิกจาย ซ่ึงหากสวนราชการใด  
(หนวยเบิกจาย) ไมไดรับการแกไขปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการใชงานระบบจะทําใหการเบิกจาย การ
ติดตาม กํากับดูแลและเรงรัดการเบิกจายหยุดชะงัก เกิดความลาชา ทําใหเกิดผลกะทบตอการวางแผนดาน
การเงินการคลังของประเทศ  ดังนั้นแนวทางการปองกันและแกไข ที่จะทําไดคือจะตองดําเนินการ
ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส อยางตอเนื่องทุกป 
 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นางเสาวภา บญุธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจดัการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3501 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการปฏิบัติงานระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

- - - 5 - 1 
(60%) 

 
 

2 
(70%) 

 
 
 

3 
(80%) 

 
 

4 
(90%) 

 
 

5 
(100%) 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห สรุป
สถานะและสภาพงาน
ระบบ GFMIS ใน
ปงบประมาณที่แลว 

             

2. เสนอรายงานสรุปตอ
ผูบริหารเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 
 

             

3. ขออนุมัติงบประมาณ
ตอกรรมาธิการ
งบประมาณดานรายจาย  
และสํานักงบประมาณ 

             

4. - หนวยงานแตงตั้ง
คณะกรรมการ  และ
จัดทํา ( ราง ) ขอบเขต
งาน 
   -  จัดซื้อ/ จางเหมา การ
ดูแล บํารุงรักษา  
การดําเนินการปฏิบัติงาน
ระบบ GFMIS  และทํา
สัญญาจาง 

             

5. ติดตาม  ตรวจสอบ  
และจัดทํารายงาน
ประเมินผล 
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การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ GFMIS ทดแทนของเดิม 

1. สาระสําคัญ 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเดิมสําหรับใชกับระบบงาน GFMIS สําหรับบันทึกขอมูลและเรียก
รายงานเพื่อใชในการตรวจสอบและติดตามผล ทั้งในสวนของการเบิกจาย รายไดและบัญชีของแตละ
หนวยงานราชการ  ที่ติดตั้งอยู ณ สวนราชการทั่วประเทศ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2547 ปจจุบันไดเส่ือมสภาพ ลาสมัย และเริ่มมีปญหาบอยครั้งขึ้น ทําใหเปนอุปสรรคกับการใชงาน
ระบบ GFMIS ของสวนราชการ 

2. วัตถุประสงค 

1.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอ  (Terminal)  จํานวน 1,500 ชุด 
2.  จัดหาเครื่องอานบัตรสมารทการด  ( Smart  Card Reader) จํานวน 1,500 ชุด 
3.  จัดหาเครื่องพิมพ Laser Jet ขาวดํา จํานวน 1,500 ชุด 
4.  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อทดแทนของเดิม ใหกับหนวยงานราชการทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – พฤษภาคม 2553 ) 

4. งบประมาณ  

56,950,000  บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สวนราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศไดรับเครื่องคอมพิวเตอรและ อุปกรณที่
ทันสมัยและสภาพดี ทดแทนเครื่องเดิม อันเปนการลดปญหาใชงานระบบ GFMIS จากอุปกรณที่เสื่อมสภาพ 

2.  มีฐานขอมูลการเงินการคลังภาครัฐระดับประเทศที่มีขอมูลทันสมัย   

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

สวนราชการที่ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในป 2550 อาจเกิดความรูสึกตองการไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหมทดแทนดวยแนวทางการแกไข คือ ช้ีแจงใหสวนราชการทราบวาจะ
ไดรับการทดแทนตอไปในอนาคต เมื่อใชงานครบ 5 ปแลว 
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7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นางเสาวภา บญุธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจดัการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3501 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

- - - 5 - 1 
(60%) 

2 
(70%) 

3 
(80%) 

4 
(90%) 

 

5 
(100%) 

 
9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1 . สํารวจสภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ที่ใชงานระบบ GFMIS 
มาตั้งแตป 2547 

             

2. รวบรวมเครื่อง 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ของหนวยเบิกจาย ที่จะ
ทดแทน 

             

3. ดําเนินกระบวนงาน
ทางการจัดซื้อจัดจาง 

             

4. ติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ใหกับหนวยเบิกจาย 
ทั่วประเทศ 

             

5. ติดตาม ตรวจสอบ 
และจัดทํารายงาน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายเงินของระบบ GFMIS  
ใหรองรับโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

1. สาระสําคัญ 
การจัดทําระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินของระบบ GFMIS ใหรองรับ

โครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) เพื่อจัดทําระบบ
การบันทึกขอมูลโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐ ที่สามารถระบุแผนการดําเนินโครงการตามงวดงานที่สําคัญ 
(Work Achievement Milestones) และแผนการเบิกจายเงินตามงวดเงิน (Disbursement Milestones) ที่
สอดคลองกับความสําเร็จของงานตามงวดงานที่กําหนด  

1.  แผนเงนิ (งวดการจัดซ้ือจัดจางและงวดการเบิกจายเงิน) 
-   ทําในระบบ GFMIS (SAP PS, CM, MM, AP) เปนหลัก 
-   จัดทําแผนและปฏิบัติ โดยหนวยงานการคลังเจาของโครงการ 
-   จัดทําแผนการเบิกจายเงิน โดยใชขอมูลงวดการจัดซื้อ เบิกจาย จาก PS และ PO  เปนหลัก 
-   จัดทําแผนการเบิกจายเงินตามพื้นที่/จังหวัด โดยใชหนวยเบกิจายเปนตัวกําหนด 
-   จัดทํารายงานรายเดือนเปน PDF report เพื่อสงเขา Project Folder  
-   สรางขอมูล เพื่อให Cognos ใชทํารายงาน MIS 

2.  แผนงาน (งวดงาน และ % completion)  
-   จัดทําแผนงานใน MS Project และ synchronize กับ SAP PS ผานทาง PS link  
-   จัดทําแผน และเตรียมขอมูล โดยหนวยงานบริหารโครงการเจาของโครงการ 
-   ระบุงวดงานที่สําคัญ (Milestone) และรายละเอียดงาน (Tasks) ในแผนงาน MS Project      
-   การกําหนดพื้นที่ดําเนินการ ใชวิธีปดหมดุ location ที่ดาํเนินการ ใน Google Map 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจาง/การเบิกจายเงินของระบบ GFMIS ใหรองรับโครงการ 
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

2. เพื่ อ ให ส วนร าชการที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงด านการ เบิ ก จ า ย เ งิ นและด านการกู เ งิ น 
ของกระทรวงการคลังตามโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  สามารถปฏิบัติงานไดในระบบ GFMIS 
หลัก และ GFMIS-SOE และ GFMIS-TR  ไดอยางสะดวกคลองตัว 

3. เพื่อพัฒนาระบบใหสามารถเชื่อมโยงรับสงขอมูลจากระบบ GFMIS และระบบที่เกี่ยวของ เชน  
ระบบ GFMIS-SOE,ระบบ GFMIS-TR  ไดอยางถูกตอง  
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4. เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและการแสดงตนของผูใชงานสวนราชการและ  
รัฐวิสาหกิจ ผาน Token ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด 

5. เพื่อใหผูบริหารของสวนราชการนั้น ๆ สามารถทราบสถานะการเบิกจายตามโครงการปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ  

98 ลานบาท (งบประมาณเดยีวกันกับกลยทุธที่ 4.1 โครงการที่ 4) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  จัดทําระบบบันทึกขอมูลที่สามารถระบุแผนการดําเนินโครงการตามงวดงานที่สําคัญ (Work 
Achievement Milestones) และแผนการเบิกจายเงินตามงวดเงิน (Disbursement Milestones) ที่สอดคลองกับ
ความสําเร็จของงานตามงวดงานที่กําหนด ลงในระบบ GFMIS 

2.  สามารถรวบรวมขอมูลและประมวลผลเปนรายงานผลการเบิกจายและผลการดําเนินงาน 
ของสวนราชการที่ของบโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน 
มีประสิทธิภาพไดอยางสูง 

3.  นําเสนอขอมูลออกรายงานสูประชาชาและผูที่เกี่ยวของได เพื่อความโปรงใส ตรวจสอบได 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 
 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
นายวนา พรนราดล ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3301 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงิน
ในระบบ GFMIS ใหรองรับโครงการ
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

- - - 5 - 1 
(60%) 

 
 

2 
(70%) 
 

3 
(80%) 

 
 

    4 
(90%) 

 
 

     5 
(100%) 

 
 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1. ศึกษาและวิเคราะห
ระบบ GFMIS, GFMIS- 
SOE, GFMIS-TR 
ปจจุบันและกําหนด
ขอบเขตของงาน 

             

2. วิเคราะห ออกแบบ
สถาปตยกรรมของระบบ 
และรูปแบบรายงาน  

             

3. พัฒนาและทดสอบ
ระบบงาน 

             

4. ฝกอบรมผูใชงาน 
และติดตั้งระบบเพื่อ
ปฏิบัติงานจริง 

             

5. ติดตามและจัดทํา
รายงานประเมินผล 

             

 



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 100 

การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  
ประจําปงบประมาณ 2553 

1. สาระสําคัญ 
กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู 

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการใน
สังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไปใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และพรอมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต 

3.  เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร ใหสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี
ช้ันสูงมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  เพื่อเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการในสังกดั
กระทรวงการคลัง 

5.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ  

เงินงบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจําป 2553 ที่ไดรับ 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอื่น ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
พรอมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต 
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3.  บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีความรู  ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  เพื่อรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
 ผูอํานวยการสวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3204 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5 5 5 5 
 
 

- 1 
(60%) 

 
 

2 
(70%) 

 
 

3 
(80%) 

 
 

4 
(90%) 

 

5 
(100%) 

 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

เงินงบประมาณ 
1. วางแผนโครงการ 

             

2. ขออนุมัติโครงการ              

3. คัดเลือกและทํา
หนังสือตอบรับ 

             

4. ดําเนินการโครงการ
ฝกอบรม 

             

5. รายงานและ
ประเมินผลโครงการ 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย.

เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากร 
1. วางแผนโครงการ 

             

2. ขออนุมัติโครงการ              

3. คัดเลือกและทํา
หนังสือตอบรับ 

             

4. ดําเนินการโครงการ
ฝกอบรม 

             

5. รายงานและ
ประเมินผลโครงการ 
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โครงการ e-Learning กระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

ระบบ e-Learning เปนการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูเรียนเปนขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวในสังกัดกระทรวงการคลัง สามารถเขาเรียนเวลาใดก็ไดเปนการเรียนผาน
เครือขายอินทราเน็ตของกระทรวงการคลัง เพื่อศึกษา คนควาวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง 
และสามารถนํามาพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ การใชงานโปรแกรม เทคโนโลยีใหม ๆ ในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส แกบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
2. การยกระดับความรูของบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
3. การเพิ่มชองทางในการเรียนรู ฝกอบรมใหแกบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
4. การเปดโอกาสในการเขารับการอบรมใหเปดกวาง โดยเฉพาะผูที่ไมมีเวลาในการเขาอบรมใน

หองเรียนหรือผูที่อยูหางไกลไมสะดวกในการเดินทางเขารับการอบรม 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ  
- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของกระทรวงการคลัง มีชองทางการเรียนรู ฝกทักษะ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. บุคลากรของกระทรวงการคลังสามารถเขาศึกษาวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขาย

อินทราเน็ตไดตลอดเวลา  

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 

 ผูอํานวยการสวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3204 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จ การใหบริการ
ระบบ e-Learning ของ
กระทรวงการคลัง 

- 5 5 5 - 1 
(60%) 

- 
 
 

2 
(80%) 

 
 

- 
 
 

3 
(100%) 

 
 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1.  รอบที่ 1 
(เปดใหลงทะเบียน
หลักสูตรตาง ๆ, การ
ประชาสัมพันธเผยแพร,  
การจัดกิจกรรมชิงรางวัล, 
การปรับปรุงหนาจอเขา
ใชงาน, ออกใบ
ประกาศนียบัตร) 

             

2.  รอบที่ 2 
(เปดใหลงทะเบียน
หลักสูตรตาง ๆ, การ
ประชาสัมพันธเผยแพร,  
การจัดกิจกรรมชิงรางวัล, 
การปรับปรุงหนาจอเขา
ใชงาน, ออกใบ
ประกาศนียบัตร) 

             

3.  รอบที่ 3 
(เปดใหลงทะเบียน
หลักสูตรตาง ๆ,  การ
ประชาสัมพันธเผยแพร,  
การจัดกิจกรรมชิงรางวัล, 
การปรับปรุงหนาจอเขา
ใชงาน, ออกใบ
ประกาศนียบัตร) 
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นักบริหาร ICT มืออาชีพของกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู 

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการใน
สังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนนักบริหาร ICT 
มือ อาชีพของกระทรวงการคลัง 

2. เพื่อผลิตนักพัฒนาและนักบริหารดาน ICT ใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
3. เพื่อถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการบริหารงานดาน ICT ใหกับผูบริหารของกระทรวงการคลัง  
4. เพื่อใหนักบริหาร ICT แตละระดับบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ  

เงินกองทุนพฒันาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2553 ที่ไดรับ 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของกระทรวงการคลัง เปนนักบริหาร ICT ที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. นักบริหาร ICT แตละระดับสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3201 
 ผูอํานวยการสวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 3204 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการนัก
บริหาร ICT มืออาชีพของ
กระทรวงการคลัง 

   5  1 
(60%) 

 
 

2 
(70%) 

 
 
 

3 
(80%) 

 
 
 

4 
(90%) 

 
 
 

5 
(100%) 

 
 
 

 
9. แผนปฏิบตังิาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1. จัดทําโครงการ              

2. ขออนุมัติเงิน
งบประมาณ 

             

3. ขออนุมัติโครงการ              

4. ดําเนินการโครงการ              

5. ประเมินผลโครงการ              
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การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 

1. สาระสําคัญ 

การตรวจราชการระดับกระทรวงเปนวิธีหนึ่งของการควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารราชการของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และปลัดกระทรวง โดยมอบหมายใหผูตรวจราชการ
กระทรวงปฏิบัติหนาที่แทน โดยผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด และ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหมี 
การดําเนินงานไดตามเปาหมายตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกําหนดไว ตลอดจนรับทราบถึง
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนํามาเปนขอมูลกําหนดแนวทางการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดสาระสําคัญของการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังใน 2 ภารกิจ คือ การตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน 
และนโยบายของกระทรวงการคลัง เพื่อเปนทิศทางในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหมีการนํานโยบายในแตละดานของกระทรวงไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

2. วัตถุประสงค  

1) เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลงั
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามกรอบนโยบายที่กระทรวงการคลังและ
รัฐบาลกําหนด 

2) เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการที่รัฐบาลเรงรัดดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

3) เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินโครงการที่คัดเลือกเขารวมการตรวจราชการแบบบูรณา
การเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4) เพื่อรับทราบถึงสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ ผลการปฏิบัติงานงานตามนโยบาย
สภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวความคิดเห็น ตลอดจนปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนนํามาเปนขอมูลกําหนดแนวทางแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณและความตองการของ
ประชาชน 

5) เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการของกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553  

4. งบประมาณ  

1,900,000.- บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1) หนวยงานในสวนภูมิภาคนํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลังไปดําเนินการ
อยางครบถวน มีความกาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนอยางเปนรูปธรรม 

2) ผูบริหารระดับสูงและผูที่เกี่ยวของไดทราบสถานการณ ปญหาอุปสรรคจากการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติเพื่อรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดไดทันการณ 

3) มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ  ภายในและภายนอก
กระทรวงการคลังเพื่อใหมีการสนับสนุนทรัพยากรในการแกไขปญหา และพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ในพื้นที่โดยใชการตรวจราชการเปนเครื่องมือ 

4) มีการพัฒนาระบบตรวจราชการที่สอดคลองกันทั้งระบบ ตั้งแตระดับกระทรวง กรม จังหวัด/พื้นที่ 
พื้นที่สาขา 

5) ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง สามารถกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสวนราชการภูมิภาคให
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

6) แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง สามารถประสานการตรวจราชการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอันนําไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

7) สวนราชการที่เกี่ยวของและประชาชนไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอนและปองกันมิให
ขาราชการประพฤติมิชอบ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวปนัดดา พวงรับ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล  
  หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2410 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานที่ผานมา คาเปาหมาย ตัวช้ีวดั 
50 51 52 53 54 

1. รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่
ไดรับการตอบสนอง  

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรฐับาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

- - N/A 5 5 

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วดั :   
1. รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง  

ระดับคะแนน กิจกรรมที่บรรลุผล 

1  รอยละ 80  

2  รอยละ 85 

3  รอยละ 90 

4  รอยละ 95 

5  รอยละ 100 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ระดับคะแนน กิจกรรมที่บรรลุผล 
1  นําแผนงานโครงการสําคัญของกระทรวงมาพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิ

บาล และจัดลําดับความสําคัญ เพื่อใชในการพิจารณาจัดทํารางแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

2  สัดสวนจํานวนแผนงานของกระทรวงที่ไดรับการบรรจุไวในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ  

3  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังสามารถดําเนินการไดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การฯ ไดครบถวนและครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไวตามแผน 

4  ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบ
บูรณาการภาพรวมตอปลัดกระทรวงการคลัง และเผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซตของ
กระทรวง รวมทั้งสงรายงานใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา 15 วัน 
หลังจากเสร็จสิน้การตรวจในแตละรอบ ไดครบถวน 

5  สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ๋
ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในสวนที่กระทรวงเปนผูรับผิดชอบ
ไดเสร็จสิ้น พรอมนําเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหลงัสิ้นสุดปงบประมาณ 15 วัน  
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9. แผนปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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.จัดทําแผนการตรวจ
ราชการ และกําหนดแนว
ทางการตรวจราชการ 
ประเด็นการตรวจราชการ
ในระดับพื้นที่ 

             

2.ประสานการตรวจ
ราชการในระดับพื้นที่กับ
หัวหนาสวนราชการใน
ระดับภูมิภาคและภาค
ประชาชนที่เกี่ยวของ 

             

3.การตรวจติดตามและ
เรงรัดการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสวน
ภูมิภาคและเขตตรวจ
ราชการในสวนกลาง 

             

4.การจัดทํารายงานผล
การตรวจราชการไปยัง
ผูบริหารระดับสูงและ
ผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานรับตรวจเพือ่
พิจารณาดําเนินการและ
แจงกระทรวงการคลัง
ทราบ 

             

5.รวบรวมรายงานการ
ตอบสนองตอ
ขอเสนอแนะของ
หนวยงานรับตรวจเพือ่
พิจารณา และนําเสนอ 
ตอผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและ
ผูบริหารระดับสูง 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

ในการบริหารจัดการองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น ส่ิงที่แตละองคกรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
คือ ใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกร
นั้น ๆ กําหนดไว ซ่ึงยอมเปนภาระหนาที่ของผูบริหารจัดการขององคกรนั้น ๆ แตเนื่องจากโดยลักษณะ
โครงสราง วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการปฏิบัติงานมีขอบเขตที่กวาง มีความหลากหลายและซับซอน  
รวมทั้งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมาย ดังนั้น การที่สวนราชการจะสามารถ
ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งมีความถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับที่กําหนดได จําเปนตองมีกลไกที่สําคัญในการควบคุมผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกลาว ซ่ึงก็คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน  

ตามยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) พ.ศ. 2553 ยุทธศาสตรที่ 5 
กําหนดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการใหบริการประชาชน โดยกลยุทธสูความสําเร็จ
ไดแก  การกํากับ  ตรวจสอบ การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตก.) ในฐานะหนวยงานที่ผูบริหารใชเปนเครื่องมือสนับสนุนและ
สงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
รับผิดชอบดําเนินโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศแกผูบริหาร สําหรับใชในการบริหารงานใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหทราบวา ผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกตองตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร 

2. เพื่อติดตาม เรงรัด การดําเนินงานของสวนราชการใหบรรลุผลสําเร็จ และเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

3. เพื่อใหขอสังเกต ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน ทั้งแผนงานที่
กําลังดําเนินการ แผนงานที่เสร็จสิ้นแลว และแผนที่จะจัดทําในอนาคต 

4. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ ไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน: 
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 
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4. งบประมาณ (ถามี):   
-  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ชวยใหการดําเนินงานของสวนราชการบรรลุผล ตามวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ชวยเสริมสรางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการใหมีความเขมแข็งและรัดกุม 
3. ชวยสนับสนุนใหการบริหารแผนงาน โครงการ เปนไปในลักษณะมุงเนนผลสําเร็จในภาพรวม

ขององคกรยิ่งขึ้น 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น :   
- 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ :   

ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวอราม คุปตเมธี ผูตรวจสอบภายในกระทรวง  
  หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2633 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

- - - 5 5      

 
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด 
 

ระดับคะแนน กิจกรรมท่ีบรรลุผล 
1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงใหเห็น

รายละเอียด ดังนี้ 
- ปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใช 
- การวิเคราะหความเสี่ยง 
- การจัดลําดับความเสี่ยง     

2 - 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ( Engagement  Plan ) ตามแผนการตรวจสอบประจําป   
โดยจะตองแสดงใหเห็นรายละเอียด ดังนี้ 
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- วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัติงาน 

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถวนตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ และ
เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการใหหนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่มีในรายงานฯ 

4 

มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน  
โดยวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

5 

9. แผนปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล การ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

รายงาน            
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การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 

1.  สาระสําคัญ 

ตามที่กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ฉบับที่ 4 
มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบ  
เพื่อเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

สวนตรวจสอบภายในระดับกรม ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเกี่ยวกับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (Compliance Financial และ Operation Audit) ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของสป.กค. คือ 
พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยมีหนาที่ในการประเมินและใหคําแนะนํา
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งนี้เพราะงานตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร
จัดการของผูบริหาร 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 

2.2 เพื่อสอบทานความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม 
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตาง ๆ  ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัด 
2.5 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และ

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4.  งบประมาณ (ถามี) 

- 
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5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

กระบวนการดาํเนินงานของ สป.กค. ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

6.  ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

 

7.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวสมศรี  คงพูลเจริญ ผูอํานวยการสวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
  หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2720 

8.  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
1.  ระดับความสําเร็จของ 
การตรวจสอบภายใน 

- - 5 5 5 จัดทําประเมิน 
ความเสี่ยงเพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
โดยแสดงใหเหน็
รายละเอียด  ดังนี ้
- ปจจัยเส่ียงและ
เกณฑความเสี่ยง
ที่นํามาใช 

- การวิเคราะห
ความเสี่ยง 

- การจดัลําดับ
ความเสี่ยง 

 
 
 

 
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement  
Plan)  ตามแผนการตรวจสอบประจําป  
โดยจะตองแสดงใหเหน็รายละเอียด  
ดังนี ้
- วัตถุประสงคการปฏบิัติงาน  

- ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

- การจดัสรรทรัพยากร 
- แนวทางการปฏิบัตงิาน 

จัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ
ครบถวนตามที่
กําหนดในแผน 
การตรวจสอบและ
เสนอหัวหนาสวน
ราชการ  ผูวา
ราชการจังหวัด
พิจารณาให    
ความเห็นชอบหรือ
ส่ังการให
หนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะ 
ที่มีในรายงานฯ 

มีการรายงานผล
การตรวจสอบดาน
การปฏิบัติงานหรอื
การตรวจสอบ   
การดําเนินงาน  
โดยวิเคราะห
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานหรอื
การดําเนินงาน  
รวมทั้งมีการแสดง
ความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะใหแก
ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

 



 
9. แผนปฏิบตังิาน  

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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

งานตรวจสอบ 
1 .  งานตรวจสอบตามมติ  ครม . , 

ระเบียบ, คําสั่ง 
- การสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของ สป.กค. 

- สอบทานแผนการจัดซื้อ/จัดจาง, 
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

- การตรวจสอบการจายเงินใหกับ
ผู มี สิ ท ธิ รั บ เ งิ น ช ว ย เ ห ลื อ 
ค าครองชีพประชาชนและ
บุคลากรภาครัฐ 

- การตรวจสอบการใชรถยนต  
ของผูเลือกรับเงินคาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหา 
รถประจําตําแหนงสําหรับ
ขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถ
ประจําตําแหนงของสวนราชการ 

- ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค. 

 
 

กระบวนการ
ดําเนินงานของ 
สป.กค. ไดรับ  
การปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานตรวจสอบดําเนินงาน 
- การตรวจสอบการดําเนินงาน
ของกลุมปองปรามการเงินนอก
ระบบ 

 

-  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. งานอื่น ๆ 
- การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําป 

- ก า รจั ดทํ า ร า ย ง านสรุ ปผล   
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- การจัดทํารายงานแบบประเมิน
ตนเอง (Self Assessment)  

 

-  
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ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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

งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนตรวจสอบภายใน
ระดับกรม 
 

- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. รายงานการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานยอย   

 

-  
 

           

3. การดําเนินงานดานการเงินและ
บัญชี 
- งานกาชาดกระทรวงการคลัง 
- มูลนิธิกองทุนนิยมไทย 
- มูลนิธิทะนุบํารุงพระบรมราชา  
นุสาวรีย ร.5 กระทรวงการคลัง 

 

-   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 .  การ เข า ร วม เปนคณะทํ า ง าน 
ตามตัวชี้วัด   

-            
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได 
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการ
ผลการดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย 
และเปาหมายที่กําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหสอดคลองกับลักษณะขององคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
6 เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน  
สวนราชการทีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรร 
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานตอไป 

กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวางระบบ
การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวง 
และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ  โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546  

2 .  เพื่ อจัดทํ าคํ า รับรองและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี)  

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ คา
เปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรม
ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2.  กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดและเปาหมายที่สอดคลองและ
เปนประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพิ่มขีด
สมรรถนะใหกับสวนราชการในสังกัดได 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ล้ิมสํารวย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  รักษาการในตาํแหนง ผอ.กพร. 
 นายวิทยา เตชะมหานนท นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวสุภาพ ผองอําไพ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2618 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.  จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2. เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและ
ทุกส วนราชการในสั งกัด  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวง- การคลังจัดทํารายละเอียด
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
5. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวง- การคลัง จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 
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9. แผนปฏิบตังิาน  
 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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. จัดทํากรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง 
การคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 

1 หนวย             

2.  เจรจาตัวช้ีวัด
ประกอบคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลังและ
ทุกสวนราชการในสังกัด
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

2 หนวย             

3.  จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลังและ
ทุกสวนราชการในสังกัด 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1 ชุด             

4.  ติดตามใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
การคลัง จัดทํารายงาน
รายละเอียดตัวช้ีวัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2553 

1 ชุด             

5.  ติดตามใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
การคลัง จัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1 เลม             
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

1. สาระสําคัญ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย 
ที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและ
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
มาเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อ 28 มิถุนายน 2548 ตามขอเสนอ 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพื่อเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง และเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร 
เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานสูมาตรฐานสากล 

2. วัตถุประสงค 
1.  มีกรอบแนวทางการในการประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการที่ได

ดําเนินการอยูในปจจุบัน 
2.  ปรับปรุงองคกร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ 

(Improvement Plan)  
3.  นําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
4.  สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการไดอยางเปนระบบ และอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได ซ่ึงสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง ทําใหทราบขอบกพรองและสามารถกําหนดวิธีการ เปาหมายที่
ชัดเจน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรใหดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ล้ิมสํารวย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  รักษาการในตาํแหนง ผอ.กพร. 
 นางรัชนี ชุนเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวฐมาภรณ รอดสัมฤทธิ์ นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2618 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 
 

1 2 3 4 5 

1. ระดับความสําเร็จของการ
จั ด ทํ า แ ผ นพั ฒน า อ ง ค ก า ร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   5 5 1 2 3 4 5 

2. จํานวนครั้งในการจัดอบรม/
สัมมนาใหความรูบุคลากรใน
เรื่ อ งการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

- - - 3 
คร้ัง 

3 
คร้ัง 

1 - 2 - 3 
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9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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. ดําเนินการจัดทํา
แผนการพัฒนาองคการ 
จํานวน 2 แผน 

แผนการ
พัฒนา
องคการ 

            

2.  จัดทําตัวช้ีวัดผลลัพธ
ของแผนพัฒนาองคการ 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ
ของแผน 

            

3.  เขียนโครงการอบรม/
สัมมนาการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

โครงการ
ไดรับ
อนุมัติ 

            

4.  จัดอบรม/สมัมนาให
ความรูบุคลากรในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) 

จัดอบรม 
3 ครั้ง 
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การดําเนินงานตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 

1. สาระสําคัญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนงานอยางมีธรรมาภิบาล โดยการ
ดําเนินงานจะคํานึงถึงดุลยภาพระหวงองคกร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสากล 
ซ่ึงมีองคประกอบ 9 ประการ ไดแก 1. การมีสวนรวม (Participation) 2.นิติธรรม (Rule of Law) 3. ความโปรงใส 
(Transparency) 4. การตอบสนอง (Responsiveness) 5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 6. ความ
เสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness) 7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and 
Effectiveness) 8. ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) และ 9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) 
และมีการกําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนกลไกในการสงเสริมและตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาลในทุก
กระบวนงานอยางชัดเจน 

เพื่อใหการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลบรรลุเปาประสงคที่กลาว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
กําหนดแนวทางในการดําเนินการสงเสริมธรรมาภิบาลไวในมิติที่ 1 ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก  
“ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ” ซ่ึงเปนเปาประสงคระยะยาว และเชื่อมโยงความสําเร็จในการสงเสริม
ธรรมาภิบาลประจําป และแผนการสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกรในระยะยาว 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังอยางเปนรูปธรรม 
2. เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริมระดับธรรมาภิบาลใน
ปงบประมาณตอไปที่ชัดเจน 

2. การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปดวยความโปรงใส  มีภาพลักษณที่ดี
ในสายตาของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 
 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก:  นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นางสาวตรัยลดา ธรรมอดิศัย นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2219 หรือ 2649 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ: ทุกสวนราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 
 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

- - 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทบทวนและปรับปรุงแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่จัดทําแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหเหมาะสมและพรอม
สําหรับการนําไปปฏิบัติ 

2 - ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใตแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) ไดแลวเสร็จ โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส 
- สรุปผลความคืบหนาการดําเนินงาน  โดยแสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลความคืบหนา
ของการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายครบทุกระยะที่รายงาน 

3 สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใตแผน
สงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนําเสนอผลการดําเนินการ ปจจัยสนับสนุน ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปตอไป  พรอมผลการประเมินตนเองเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมายของการสงเสริมธรรมาภิบาลในกระบานงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอผูบริหารของสวนราชการ 

4 นําขอมูลจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ/
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)  
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ไดแลวเสร็จ  โดยนําเสนอแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ตอหัวหนาสวน
ราชการและไดรับความเห็นชอบใหนําไปปฏิบัติในปตอไป 

5 มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงค/
เปาหมายของการสงเสริมธรรมาภิบาลในกระบานงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสามารถแสดงผลลัพธของการดําเนินงานไดอยางชัดเจน และเปน
รูปธรรม 

9. แผนปฏิบตังิาน  

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

รายงาน             1. ทบทวนและปรับปรุง
แผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ที่จัดทําแลวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ใหเหมาะสมและพรอม
สําหรับการนําไปปฏิบัติ 

             2. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ภายใตแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ไดแลวเสร็จ โดยมีการ 
3. ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอเปนรายเดือน
หรือรายไตรมาส และ 
สรุปผลความคืบหนาการ
ดําเนินงาน  โดยแสดงผล
การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลความคืบหนาของการ
ดําเนินงานเทียบกับ
เปาหมายครบทุกระยะที่
รายงาน 

รายงาน             
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ระยะเวลา กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รายงาน             4. สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ/
โครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
ภายใตแผนสงเสริมธรร
มาภิบาล (Roadmap) และ
นําเสนอผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินการใน
ปตอไป  พรอมผลการ
ประเมินตนเองเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
ของการสงเสริมธรรมาภิ
บาลในกระบานงานหลัก
ที่ดําเนินการตามแผนฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตอผูบริหารของสวน
ราชการ 

รายงาน             5. จัดทําแผนปฏิบัติการ/
โครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ภายใตแผนสงเสริมธรร
มาภิบาล (Roadmap) โดย
นําเสนอแผนสงเสริมธรร
มาภิบาล (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ภายใตแผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ตอหัวหนาสวนราชการ
และไดรับความเห็นชอบ
ใหนําไปปฏิบัติในปตอไป 
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การตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานงานและดําเนินการกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.สาระสําคัญ  

ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ   ใหสํานักงานปลัดกระทรวงมีกลุม
งานตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร
ทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดย
ทําหนาที่เปนศูนยประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง ซ่ึงสํานักบริหารกลางไดกําหนดให
การประสานงานและดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 15 วัน เปนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สป.กค.  เพื่อกํากับใหการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนกับหนวยงานและประชาชนที่เกี่ยวของมากที่สุด  

2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อประสานงานใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปดวยความรวดเร็ว 
2. เพื่อเปนการบริหารจัดการงานสารบรรณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเปนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีคณุภาพมากขึ้น 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในขั้นตอนตอไปไดอยางรวดเร็วนั้น ทําให
หนวยงานเจาของเรื่องและประชาชนซึ่งเปนผูรองขอมายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะไดรับ
ประโยชน  เนื่องจากสามารถดําเนินการไดทันเวลาในกรณีที่เปนเรื่องที่ตองปฏิบัติอยางเรงดวน 

2. ทําใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

1. การประสานงานและการดําเนินการที่ลาชาจะสงผลใหหนวยงานเจาของเรื่องและประชาชนที่
รองขอมายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสูญเสียประโยชนที่ควรจะไดรับ  

2. เปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากตองแจงใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบทางจดหมาย ทาง
โทรศัพท เปนตน 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศรีสมบัติ  วานิจจะกลู  ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2245, 2248 
 นางสาวศิวนีย  ทรงดาวเรือง  เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน  
 หมายเลขโทรศัพท  0 2273 9021 ตอ 2237 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 60 70 80 90 100 
100 100 100 100 100      

          

รอยละความสาํเร็จการตอบสนอง
ตอเร่ืองที่ตองประสานงานและ
ดําเนินการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของภายใน 15 วัน           
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9. แผนปฏิบตังิาน 
 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
กิจกรรม 

 
เปาหมาย 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. การตอบสนองตอเรื่อง
ท่ีตองประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายใน 15 วัน 

รอยละ 
100 

 

  1.1 รับหนังสือราชการ
จากหนวยงานภายนอก
หรือประชาชนทีรองขอ
มาถึงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ 
  1.2 พิจารณามอบหมาย
ใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงฯ รับผิดชอบ
และประสานงาน 
  1.3 แจงเรื่องท่ีรองขอ 
ใหหนวยงานภายนอก 
หรือประชาชนทราบ   
โดยโทรสาร โทรศัพท 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หรือหนงัสือราชการ
ภายใน 15 วัน 
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได 
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการ
ผลการดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย 
และเปาหมายที่กําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหสอดคลองกับลักษณะขององคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการ
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 6 
เดือน 9 เดือนและมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน สวน
ราชการทีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรรให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอไป 

กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวางระบบ
การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับกระทรวง 
และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ  โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหการบริหารราชการของ สป.กค. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

2.  เพื่อจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรไดอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2.  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดและเปาหมายที่
สอดคลองและเปนประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ใน
การเพิ่มขีดสมรรถนะใหกับสวนราชการได 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ล้ิมสํารวย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  รักษาการในตาํแหนง ผอ.กพร. 
 นางนวลสกุล ประจิตร นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2618 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1. จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 
 2. เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 
2553 
3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4. ติดตามใหทุกหนวยงานใน สป.กค. จัดทํา
ราละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
5. ติดตามใหทุกหนวยงานใน สป.กค. จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 
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9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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. จัดทํากรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2553 

1 หนวย             

2.  เจรจาตัวช้ีวดั
ประกอบคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ของ สป.กค. 
ประจําปงบประมาณ 
2553  

2 หนวย             

3.  จัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ของ สป.กค. 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1 ชุด             

4.  ติดตามให
หนวยงานใน สป.กค. 
จัดทํารายงานระ
เอียดตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ 2553 

1 ชุด             

5.  ติดตามให
หนวยงานใน สป.กค. 
จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1 เลม           

 

  



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 136 

 การพัฒนาศนูยบริการรวมกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 
30 ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในการในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอ
ทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน 
โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว พรอมกันนี้สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหการจัดตั้ง
ศูนยบริการรวมเปนตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง กระทรวงการคลัง
จึงไดจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2549 เปนตนมา 

โครงการการพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังเปนการกําหนดแนวทางพัฒนาใหศูนยบริการ
รวมเปนศูนยกลางการใหบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังอยางแทจริง โดยพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการของศูนยบริการรวมใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความ
พึงพอใจของประชาชนไดสูงสุด ซ่ึงเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 4 การบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพ ดานการบริหารแบบบูรณาการ 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางมาตรฐานการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงใหเปนที่ยอมรับ 
2.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังใหสามารถ

สนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน 

3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ  

ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี)  

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังมีมาตรฐานในการใหบริการเปนทีย่อมรับ 
2.  ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการบรกิารที่ดีและตรงตอความตองการ 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
   นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ     นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2636, 2648 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ: ทุกสวนราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา  

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยบริการรวม 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สํารวจความตองการของประชาชนผูรับบริการ และ ทบทวนความเหมาะสมของศูนยบริการรวม 

2 นําผลการสํารวจความตองการและผลทบทวนฯมาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาศูนยบริการรวม 
และนําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบภายใน 31 มกราคม 2553 

3 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาศูนยบริการรวมไดแลวเสร็จ รอยละ 100 

4 ศูนยบริการรวมผานเกณฑมาตรฐานตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มากกวา 
รอยละ 85  
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9. แผนปฏิบตังิาน  
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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

ของประชาชน
ผูรับบริการ และ 
ทบทวนความเหมาะสม
ของศูนยบริการรวม 

แผนงาน             2. จัดทําแผนการพัฒนา
ศูนยบริการรวม 

กิจกรรม
การรับ
ชําระภาษี 

            3. ใหบริการรับชําระภาษี
รายไดบุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 90 และ 91) 

การ
ฝกอบรม/
สัมมนา 

            4. ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
ความรูความสามารถ
ใหแกเจาหนาที่ประจํา
ศูนยบริการรวม 

  

 

5. สํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

รอยละ 85           

        รายงาน 6. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของ
ศูนยบริการรวม 
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การพัฒนากฎหมายของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเปนหนวยงานที่ตองใชบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง  
อีกทั้งบุคลากรดังกลาวยังตองมีความรูดานกฎหมายที่จะชวยนําความรูในดานกฎหมายมาประยุกตใชกับการ
ดําเนินการในภาพรวมของกระทรวงการคลัง ดังนั้น การพัฒนากฎหมายจึงมีความจํา เปนที ่จะตอง
ดําเนินการใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันอีกดวย 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบใหทันสมัย 
และสะดวกตอการใหบริการประชาชน 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถนํากฎหมายที่ไดรับการพัฒนาแลวไปใชในการ
ใหบริการประชาชนหรือสวนราชการที่เกี่ยวของไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.2 บุคลากรที่มีความเกี่ยวของกับการใชกฎหมาย สามารถคนควาหาความรูดานกฎหมายไดทันตอ
สถานการณในปจจุบัน 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข นิติกรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2626 , 2615 
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8. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานทีผ่านมา คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา     
กฎหมายของ
หนวยงานใน
สังกัด
กระทรวงการคลัง 

 
ระดับ 

5 

 
ระดับ  

5 
 

 
ระดับ 

5 

 
ระดับ 

5 

 
ระดับ 

5 
 

 
ระดับ 

1 

 
ระดับ 

2 

 
ระดับ 

3 

 
ระดับ

4 

 
ระดับ 

5 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน         
แตละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดสงแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใน

ระยะเวลาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด 
2 ติดตาม เรงรัด ประสาน พรอมตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหสามารถดําเนินงานไดตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว ในไตรมาสที่ 1-2 

3 ติดตาม เรงรัด ประสาน พรอมตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหสามารถดําเนินงานไดตามกรอบระยะเวลา  
ที่กําหนดไว ในไตรมาสที่ 3-4 

4 เสนอรางกฎหมายรายฉบับไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน 
2553 

5 จัดสงรายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 
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9. แผนปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการดาํเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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

-ศึกษา วิเคราะห หลักการ
และเหตุผลของราง
กฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบ 

5             

1.จัดสงแผนพฒันา
กฎหมายของ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

             

2.ติดตามเรงรัด ประสาน 
พรอมตรวจสอบการ
ดําเนินงานฯ ใหเปนไป
ตามกําหนดเวลา  
ในไตรมาสที่ 1-2 

             

3.ติดตามเรงรัด ประสาน 
พรอมตรวจสอบการ
ดําเนินงานฯ ใหเปนไป
ตามกําหนดเวลา ใน
ไตรมาสที่ 3-4 

             

4.สงรางกฎหมายรายฉบับ
ไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตาม
กําหนดเวลา 

             

5.สงรายงานผลการพัฒนา
กฎหมายของ
กระทรวงการคลังภายใน
กําหนดระยะเวลา 
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเริ่มจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 
2551 ตามคํารับรองการปฏิบัต ิราชการของสํานักงาน  ก .พ .ร .  เพื ่อเผยแพรความรู ความเข าใจตอ
สาธารณชนในบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  อันเปนการสงเสริมใหเกิด
ความโปรงใส และธรรมาภิบาลในองคกร 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสาธารณชนเขาใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
2. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

มกราคม - พฤษภาคม 2553 

4. งบประมาณ 

- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สาธารณชนเขาใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 

2. เปนการสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นางสาวชนาภา  ติยะรัตนกูร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ  2674 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ: ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง  
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
5 5 5 5 5 1 - - - 5 ความสําเร็จในการจัดทํารายงาน

ประจําป ของกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย 

5 จัดทํารายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สําเร็จ 

4 - 

3 - 

2 - 

1  จัดทํารายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมสําเร็จ 
 

9. แผนปฏิบตังิาน  
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

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

สังกัดกระทรวงการคลัง 
ใ ห ร า ย ง า น ผ ล ง า น
ประจํ าปของกรม  เพื่ อ
จัดทํารายงานประจําป 
2. จัดทํารางเนื้อหาบทที่ 1 
ของรายงานประจําป 

สําเร็จ             

3. จัดทํารางเนื้อหาบทที่ 2 
ของรายงานประจําป 

สําเร็จ             

สําเร็จ            4 .  จั ดทํ า ร า งบทสรุ ป
ผูบริหาร ประสานงานกับ
กองคลังเพื่อใหรายงาน
ร า ย ง านก า ร เ งิ น ขอ ง
กระทรวง และรวมเลม
รายงานประจําป 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 144 

CCO-MOF ภูมิภาค 

1. สาระสําคัญ 

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่ไรพรมแดน ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนภายในประเทศอยาง
กวางขวาง ดังนั้นทุกระบบของสังคมจึงมีความจําเปนตองปรับตัวเองเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น กระทรวงการคลังเปนองคกรภาครัฐที่มีภารกิจสําคัญตอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองคกรใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้นกระทรวงจึงไดกําหนดนโยบายเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงยุทธศาสตรของ
กระทรวงการคลังใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่ เปล่ียนไป โดยมุงเนนการสราง
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงองคกร เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการอยางมืออาชีพเปนสําคัญ โดยเชื่อมั่นวา
นโยบายดังกลาวจะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการบริหารราชการภายใตบริบทของ
กระทรวงการคลัง อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตอไป 

นโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลังไดเร่ิมดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) เปน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย  คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง (นายสถิตย  ล่ิมพงศพันธุ  ปลัดกระทรวงการคลัง) เปนประธานคณะกรรมการ และ CCO 
ระดับกรมทุกกรมในสังกัดเปนกรรมการ  ซ่ึงผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (นายสถิตย  
ล่ิมพงศพันธุ  ปลัดกระทรวงการคลัง)  ไดเปนผูริเริ่มในการนํานโยบายการสรางการเปลี่ยนแปลงไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม   โดยในปงบประมาณ  2552 ไดจัดทําเปนโครงการนํารองการสราง 
การเปลี่ยนแปลงในสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลังทุกกรมในสวนกลาง และผลจากการ
นํารองโครงการสรางการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหบุคลากรและหนวยงานกลุมเปาหมายเกิดการตื่นตัว
และมีความพรอมที่จะเขาสูกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใหมในการทํางานเพื่อรองรับนวัตกรรม
การทํางานรูปแบบใหมๆภายใตกระแสของการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงตอไป และใน
ปงบประมาณ 2553 กระทรวงการคลังจึงไดนําแนวนโยบายการสรางการเปลี่ยนแปลงไปเปนกลยุทธสําคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฉบับใหมของกระทรวงการคลังเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
ตามเปาหมายยุทธศาสตรขององคกรตอไป  

ดังนั้น เพื่อเปนการกระตุนใหมีการสานตอนโยบายการสรางการเปลี่ยนแปลงของ
กระทรวงการคลังเปนไปอยางกวางขวางและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ จึงเห็นสมควรสราง
เครือขายการเปลี่ยนแปลงสูสวนราชการในสังกัดภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต “โครงการ CCO-MOF 
ภูมิภาค” ทั้งนี้ เพื่อใหมีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมการทํางานรูปแบบใหมใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของสวน
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ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง อันจะนําไปสูเปาหมายยุทธศาสตรการสรางการเปลี่ยนแปลงอยางบูรณา
การ เพื่อใหมีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพเปนไปอยางเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางเครือขายการเปลี่ยนแปลงลงสูสวนราชการในระดับภูมิภาครวมทั้งรูปแบบการทํางาน
แบบบูรณาการระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2. เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมการทํางานรูปแบบใหมให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

3. เพื่อสรางความเขาใจแนวนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบยุทธศาสตรใหมของ
กระทรวงการคลัง และสรางความเชื่อมั่นแกสวนราชการและบุคลากรในสังกัดสวนภูมิภาค 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 

4. งบประมาณ (ถามี) 

 คาใชจายสําหรับโครงการ CCO-MOF ภูมภิาค เปนเงนิจาํนวน  7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน)  
โดยใชเงนิจากเงินภาษีทองถ่ิน 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางบูรณาการระหวางสวน
ราชการและบุคลากรในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไป
ในทิศทางเดียวกันโดยมุงสูเปาหมายเดียวกัน 

2. การสรางกลไกการสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ทําใหมีการทํางานในลักษณะเครือขาย 
และสรางการเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆกันทั่วทั้งประเทศ  ซ่ึงนับไดวาเปนการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ของกระทรวงการคลัง 

3. การจัดตั้ง ”ศูนยสงเสริมนวัตกรรมกระทรวงการคลัง” เปนการสรางความเชื่อมั่นแกสวนราชการ
ในสังกัด ในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง  เนื่องจากกระทรวงไดจัดตั้งหนวยงาน
เจาภาพหลัก ที่มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนในการดําเนินนโยบายอยางชัดเจน ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) 

4. การเปดเวที “Ideas are free” ภายใตเว็ปไซดของ ”ศูนยสงเสริมนวัตกรรมกระทรวงการคลัง” เปน
การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทั่วประเทศ ในการนําเสนอ
แนวคิดการสรางสรรคนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง โดยทั่วถึงและเปนธรรม ซ่ึงเปนการสราง
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แรงจูงใจใหเกิดการนําเสนอการทํางานภายใตมุมมองใหมๆ  รวมทั้งนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาองคกร
ตอไป 

5. การจัดเวทีสัมมนาภายใตกรอบแนวคิด “Change before being changed” แกบุคลากรระดับผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปนการสรางความเขาใจแนวนโยบายตามยุทธศาสตรการ
เปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง รวมทั้งแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ การสรางการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  การดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกดังกลาวจึงเปนการ
กระตุนใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
เจตนารมณของผูบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังอยางแทจริง 

6. การสัมมนา  ศึกษา ดูงาน แกผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ภายใตยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงจากหนวยงานตนแบบ
(Best practice) จะทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการ เปนผูสรางการเปลี่ยนแปลงโดยไมตกเปนเหยื่อของการ
เปลี่ยนแปลง 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
- 

 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. นายศภุชัย จงศิริ     รองปลัดกระทรวงการคลัง 

ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2705,2706 

2. นางพิมพใจ  ทองดี   ผอ. ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3301,2007 

3. นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร  ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2636 

4. นางปภาดา พรมวงศ    ผอ.สวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2650 

5. นายเฉลิมศักดิ ์ เลิศวงศเสถียร    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3302 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 
 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการCCO-MOF 
ภูมิภาค 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ(Working Group) 

2 ประชุม/สัมมนามอบนโยบายการสรางการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหม
ของกระทรวงการคลังแกหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคทั่วประเทศ 

3 ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ CCO-MOF ระดับภูมิภาค 

4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Change before being changed” แกคณะกรรมการ CCO-MOF ระดับภูมิภาค
และขาราชการระดับผูนําการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการในระดับภูมิภาค  4 ภูมิภาค 

5 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

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. ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
โครงการ(Working Group) 

      

2. ประชุม/สัมมนามอบนโยบายแก
หัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาค 

      

3. ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ  
CCO-MOF ระดับภูมิภาค 

        

4. ดําเนินการจัดต้ัง  ”ศูนยสงเสริม 
นวัตกรรมกระทรวงการคลัง” 

         

5. จัดทําเว็ปไซด ”ศูนยสงเสริมนวัตกรรม
กระทรวงการคลัง” 

         

6. เปดเวที   “Ideas are free”          
7. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Change before 

being changed” 4 ภูมิภาค 
         

8. สัมมนา CCO-MOF ประจําป  ศึกษา        
 ดูงาน 
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การบูรณาการระบบขอมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง (MOF-HRMIS) 

1. สาระสําคัญ 

ดวยกระทรวงการคลังไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินนโยบายการสรางการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมของกระทรวงการคลัง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) โดย
มุงเนนในการสรางนวัตกรรมใหม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการกระบวนการทํางานของ
องคกร  รวมทั้งกระตุนใหบุคลากรและสวนราชการในสังกัดเขามามีสวนในการสรางสรรคนวัตกรรมการ
ใหบริการรูปแบบใหมๆ ภายใตบริบทของกระทรวงการคลัง ที่การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการการทํางาน 
การสงเสริมการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการและบุคลากรของ
กระทรวงการคลังทั่วประเทศ  อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของกระทรวงการคลัง 

สําหรับกรอบการจัดทําแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไดกําหนดภาพรวมทิศทางของแผนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรฉบับใหมของ
กระทรวงการคลังเปนสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

โครงการบูรณาการระบบขอมูลทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง เปนการเชื่อมโยงขอมูลดาน
ทรัพยากรบุคคลของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งสวนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อใช
เปนเครื่องมือใหฝายบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจในเชิงนโยบาย  ใชประโยชนในการบริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ภายใตบริบทขององคกรและกรอบของ พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารอัตรากําลังเปนไปอยางสมดุล รวมทั้งการกําหนด
นโยบายการเติบโตในสายงานอาชีพของบุคลากรเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ
ในการจูงใจใหบุคลากรขององคกรทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพเพื่อผลักดันภารกิจของ
องคกรใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางระบบฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรบุคคลที่มีการเชื่อมโยงขอมูลของทุกสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งสวนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ 

2. เพื่อเปนเครื่องมือใหฝายบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเชิงนโยบาย ใชประโยชนในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลัง 

3. เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังเปนไปอยางสมดุล สอดคลองกับภารกิจองคกร และเปนไปอยาง
โปรงใสและเปนธรรม 

4. เพื่อกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนตําแหนงในสายงานอาชีพของบุคลากร ซ่ึงเปน
รากฐานสําคัญใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานอยางเต็มศักยภาพตอไป 
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5. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร ของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้ง
สวนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

6. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลังดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553-2554 

4. งบประมาณ 

คาใชจายสําหรับโครงการบูรณาการระบบขอมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง (MOF-HRMIS) 
เปนเงิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) โดยใชเงนิฝากคาใชจายภาษีทองถ่ิน   

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในกระบวนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลัง 
2. เพื่อปรับรูปแบบการทํางานในลักษณะเชิงบูรณาการ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวม 

และเขาถึงขอมูลอยางโปรงใสและเปนธรรม 
3. เพื่อไดระบบสารสนเทศ สําหรับใชในการบริหารงานบุคคล การบริหารอัตรากําลัง การพัฒนา

บุคลากร เปนไปอยางสมดุล สอดคลองกับภารกิจขององคกร 
4. เพื่อการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังอยาง

คุมคา และมีประสิทธิภาพ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. นายศภุชัย จงศิริ     รองปลัดกระทรวงการคลัง 

ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2705,2706 

2. นางพิมพใจ  ทองดี   ผอ. ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3301,2007 

3. นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร  ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2636 
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4. นางปภาดา พรมวงศ    ผอ.สวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2650 

5. นายเฉลิมศักดิ ์ เลิศวงศเสถียร    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3302 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการระบบขอมูล
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง 
(MOF-HRMIS)  

- - - 5 5 1 2 3 4 5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการ(Working Group) 

2 ดําเนินการศึกษารูปแบบการบูรณาการ 

3 จัดทํามาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล 

4 พัฒนาสถาปตยกรรมการบูรณาการขอมูล จัดทําเอกสาร 

5 ประชาสัมพันธ โครงการบูรณาการขอมูลทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง 
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9. แผนปฏิบตังิาน  
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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. ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคล่ือน
โครงการ(Working Group) 

      

2. เสนอขออนุมัติโครงการ        

3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง     

4. เริ่มดําเนินโครงการ         

5. การประชาสัมพันธ          

6. กําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูล          

7. ทดสอบระบบงานใหม          

8. เริ่มใชงานจริง       

9. อบรมการใชงาน       
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MOF Social Network 

1. สาระสําคัญ 

สืบเนื่องจาก ในปงบประมาณ 2552 กระทรวงการคลังไดมีการดําเนินนโยบายการสรางการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2552) โดยไดมี
การดําเนินการแผนงานโครงการตาง ๆ ภายใต แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังที่มุงเนนการ
สรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในกระบวนการทํางานขององคกร รวมทั้ง
กระตุนใหบุคลากรและสวนราชการในสังกัดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการ
รูปแบบใหม ๆ ภายใตบริบทของกระทรวงการคลัง และสรางภาพลักษณที่ดีของกระทรวงการคลัง ซ่ึงผล
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จไปดวยดี บรรลุวัตถุประสงคตรงตามเปาหมายของแผนงานโครงการที่
กําหนด 

เพื่อสานตอแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังในปงบประมาณ 2552  ใหมีการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  ทางคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO- 
MOF) จึงไดวางแนวทางในการจัดทําแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 
2553 โดยไดกําหนดกรอบและขอบเขตของแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรใหมของกระทรวงการคลังเปน
สําคัญ มุงเนนการสรางนวัตกรรมใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสรางโครงการตนแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
การสงเสริมการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายการสรางการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการและ
บุคลากรของกระทรวงการคลังทั่วประเทศ การสรางนวัตกรรมใหม เพื่อสรางเครือขายทางสังคมของ
บุคลากรกระทรวงการคลัง รวมถึงการประชาสัมพันธและสื่อสารเชิงรุก เพื่อใหมีการรับรูขาวสารการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมของกระทรวงการคลังอยางถูกตอง ทั่วถึง และเปนธรรม ซ่ึงแผนงานโครงการ
เครือขายสังคมออนไลนกระทรวงการคลัง (MOF Social Network) ถือเปนหนึ่งในโครงการสําคัญ ที่จะ
ผลักดันองคกรไปสูเปาหมายตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2553 
ดวยความเข็มแข็งและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค 

1. สรางสังคมแหงการเรียนรูของกระทรวงการคลังในโลกอินเทอรเน็ต  
2. กระตุนการแลกเปลี่ยนประสบการณของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 
3. สรางความสัมพันธในองคกร 
4. เพิ่มรูปแบบ ชองทางการสื่อสารของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังในโลกอินเทอรเน็ต 
5. สรางคลังความรูของกระทรวงการคลังในโลกอินเทอรเน็ต 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2553-2554 

4. งบประมาณ 

คาใชจายสําหรับโครงการเครือขายสังคมออนไลนกระทรวงการคลัง (MOF Social Network) เปน
เงิน 3,000,000 บาท  (สามลานบาทถวน)  โดยใชเงินจากเงินภาษีทองถ่ิน  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
2. สงเสริมความรวมมือ การมปีฏิสัมพันธ ระหวางบุคลากรในกระทรวงการคลัง 
3. การแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความคิดเห็น  ประสบการณ มุมมองใหม ๆ หรือ มุมมองที่แตกตาง 

ระหวางบุคลากรของกระทรวงการคลัง ชวยสงเสริมการตอยอดความรูของบุคลากรในกระทรวงการคลังให
เพิ่มมากขึ้น 

4. รวมศูนยความรูขององคกร แกปญหาความรู คําถาม และคําตอบที่ไมมีการจัดเก็บที่กระจัด
กระจาย ไมเปนระบบ 

5. สงเสริม กระตุน และสรางทศันคติที่ดี ในการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน  

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. นายศภุชัย จงศิริ     รองปลัดกระทรวงการคลัง 

ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2705,2706 

2. นางพิมพใจ  ทองดี   ผอ. ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3301,2007 

3. นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร  ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2636 
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4. นางปภาดา พรมวงศ    ผอ.สวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2650 

5. นายเฉลิมศักดิ ์ เลิศวงศเสถียร    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3302 

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการเครือขายสังคมออนไลน
กระทรวงการคลัง (MOF Social 
Network) 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนโครงการ(Working Group) 

2 จัดทําเอกสารกําหนดรูปแบบชองทางการสื่อสารของสังคมออนไลน  

3 การกําหนดกรอบคลังความรู ของเครือขายสังคมออนไลนกระทรวงการคลัง (MOF Social 
Network) 

4 จัดทําเอกสารกําหนดโครงสรางสถาปตยกรรมระบบ MOF Social Network 

5 การประชาสัมพันธโครงการเครือขายสังคมออนไลนกระทรวงการคลัง (MOF Social Network) 
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9. แผนปฏิบตังิาน  
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

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. ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
โครงการ(Working Group) 

   

2. เสนอขออนุมัติโครงการ       

3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง     

4. เริ่มดําเนินโครงการ      

5. สํารวจความตองการ      

6. กําหนดรูปแบบชองทางการสื่อสาร 
สังคมออนไลน 

         

7. กําหนดกรอบคลังความรู      

8.  วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ          

9. ทดสอบระบบ       

10. ประชาสัมพันธ          

11. เริ่มใชงานจริง     

12. อบรมการใชงาน     
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MOF INNOVATION AWARDS 2010 

1. สาระสําคัญ 

การพัฒนาการใหบริการของกระทรวงการคลัง มีความจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน และคุณภาพในการทํางานของระบบราชการ  การสงเสริมใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมใหมในการ
ใหบริการของกระทรวงการคลัง มีความจําเปนตอการพัฒนาการใหบริการ การตอยอดแนวความคิดที่มีอยู
เดิม ใหมีการพัฒนา สงเสริม ใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

กระทรวงการคลัง ในฐานะหนวยงานราชการที่ไดรับการยอมรับในวงกวางวาเปนหนวยงานชั้นนํา 
ในการนําเสนอรูปแบบในการใหบริการในรูปแบบใหม ที่เปนประโยชนตอประชาชนในวงกวาง  อันเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบราชการ  จึงควรมีการสงเสริมสนับสนุน ใหหนวยงานใน
สังกัด เกิดการตื่นตัวในการคิดคนนวัตกรรมในการใหบริการที่จะกอใหกิดประโยชนตอประชาชน และ
สังคมโดยรวมอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดใหมีการประกวดรางวัล “MOF INNOVATION 
AWARDS 2010”  

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรบทบาทหนาที่ และผลการดําเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง  

2. เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมการใหบริการของกระทรวงการคลัง ทั้งการใหบริการแกภาครัฐ 
ธุรกิจและการใหบริการประชาชน สูสาธารณะ 

3. เพื่อกระตุนสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล เผยแพรองคความรูที่เปนประโยชน ตอการ
พัฒนาตอยอดนวัตกรรมการใหบริการของหนวยงานตางๆของกระทรวงการคลัง 

4. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทั้งระดับองคกร และระดับบุคคล ในการรวมกันพัฒนา เสริมสราง
รูปแบบในการใหบริการของกระทรวงการคลัง เพื่อประโยชนตอประชาชนและการบริหารราชการโดยรวม 

 5. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร รูปแบบในการใหบริการประชาชนของกระทรวงการคลัง เพื่อเปน
ตนแบบของหนวยงานภาครัฐอื่น 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 
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4. งบประมาณ (ถามี) 

คาใชจายสําหรับโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง(MOF 
INNOVATION AWARDS 2010) เปนเงินจํานวน  3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)  โดยใชเงินจากเงิน
ภาษีทองถ่ิน 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ประชาชน สาธารณชน มีความเขาใจในหนาที่ บทบาท และภารกิจของกระทรวงการคลัง 
2. เจาหนาที่กระทรวงการคลัง และประชาชนทั่วไป มีความเขาใจในหนาที่ บทบาทของคณะ

กรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง  
3. เกิดความรวมมือ รวมแรงใจ ของหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลังในการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการใหมๆ เพื่อประโยชนตอประชาชนและราชการโดยทั่วไป 
4. เกิดภาพลักษณอันดีตอกระทรวงการคลัง วาเปนหนวยงานที่ผลักดัน และเดินหนา ในการนําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยมาใชอยางจริงจังและเปนรูปธรรม 
5. เกิดแรงจูงใจในการทํางาน พัฒนาตอยอดความคิด ที่จะนําแนวคิดและหลักการที่เปนแบบอยาง 

เพื่อใชในการพัฒนาระบบราชการไทยตอไป 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

- 
 
 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: 
1. นายศภุชัย จงศิริ     รองปลัดกระทรวงการคลัง 

ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2705,2706 

2. นางพิมพใจ  ทองดี   ผอ. ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3301,2007 

3. นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร  ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2636 

4. นางปภาดา พรมวงศ    ผอ.สวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร.0 2273 9021 ตอ 2650 

5. นายเฉลิมศักดิ ์ เลิศวงศเสถียร    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0 2298 6456 ตอ 3302 
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หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

ท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
- 1 2 3 - - - 5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามโครงการประกวดรางวัล  “MOF 
INNOVATION AWARDS 2010” 

4 5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ(Working Group) 

2 ยกรางกรอบและขอบเขตการประกวดรางวัลประเภทตางๆ 

3 จัดทําประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการประกวดรางวัล“MOF INNOVATION AWARDS 2010”  
เสนอผูบริหารลงนามในประกาศ 

4 ดําเนินการจัดใหมีการนําเสนอผลงานและพิจารณาผลงานที่สงเขาประกวดประเภทตางๆ 

5 ประกาศผลการประกวดรางวัล“MOF INNOVATION AWARDS 2010” 

9. แผนปฏิบตังิาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม เปาหมาย 

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. เสนอขออนมุัติโครงการ       

2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง     

3. เริ่มดําเนินโครงการ      

4. การประชาสัมพันธ          

        5. การประกวดรางวัล  
     6. งานมอบรางวัล  

 

 



การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 

1. สาระสําคัญ 

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม เกิดความมีเสถียรภาพ และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  ซ่ึง
ความสําเร็จตางๆ  นั้นตองอาศัยความรวมมือและความเขาใจจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะภาค
ประชาชน  ปจจุบันการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใชส่ือ
หลักๆ  2  รูปแบบ คือ   

1. การแถลงขาว  
2. ส่ือ Internet   

แมที่ผานมาสื่อดังกลาวจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีในระดับหนึ่ง  แตก็ยังมีปญหาสําคัญใน

แงของการเขาถึง ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะที่อยูในพื้นที่หางไกลอาจไมสามารถเขาถึงสื่อ Internet ได 
เนื่องจากความไมพรอมของตัวประชาชนเอง  ปญหาความเขาใจในขอมูลที่มีความซับซอน จนบางครั้ง
ส่ือมวลชนที่เปนตัวกลางนําขอมูลขาวสารเองก็อาจเสนอขาวที่ผิดๆ ได รวมถึงปญหาความสะดวกในการนํา
ขอมูลมาใชซํ้า เนื่องจากสื่อทั้ง  2 ประเภท  เปนสื่อที่พบเห็นแลวผานเลยไมสะดวกในการนํากลับมาพิจารณา
ซํ้า (อาทิ การออกขาวของโทรทัศนแบบไมเสียเงิน แมจะเขาถึงประชาชนได แตประชาชนก็จะไมสะดวกใน
การนําขาวนั้นมาใชประโยชนซํ้า) 

เพื่อแกไขปญหาตางๆ  ขางตน   กลุมสารนิ เทศการคลังได ริ เ ร่ิมจัดทําแผนงานเผยแพร -
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการเงินการคลังขึ้นในปงบประมาณ 2550 โดยดําเนินการผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารเบื้องตนของกระทรวงฯ สูสาธารณชน มีเปาหมายสําคัญในการอุดชองวาง/ปญหาที่
พบจากการดําเนินงาน  รวมถึงการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน โดย
พยายามเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับประชาชนใหครอบคลุมและสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือให
มากที่สุด ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของภาครัฐไดมากขึ้นและ
มีประสิทธิภาพ ขณะที่กระทรวงฯ เองก็จะสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ไดตามความตองการ ทําใหประชาชนสามารถทบทวน/ใชซํ้าและทําความเขาใจในเนื้อหาขอมูลได 

สําหรับในปงบประมาณ 2553 เพื่อเปนการตอยอดแนวทางการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงใหมีความตอเนื่อง เปนผลดีตอการสรางความเชื่อมั่น และภาพลักษณของกระทรวงฯ 
– ระบบเศรษฐกิจโดยรวม  กลุมสารนิเทศการคลังจึงไดจัดทํา “โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน”  เพื่อเปนชองทางสื่อในการเผยแพร-รณรงคใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ ถูกตองในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน  และเกิดความเชื่อมั่น  /  ภาพลักษณที่ดีตอองคกร
กระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังตอสาธารณชน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  และเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวางกระทรวงฯ กับประชาชนใหครอบคลุมและสอดคลองกับ

พฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากที่สุด ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล
ขาวสารของภาครัฐไดหลายชองทาง 

3. เพื่อใหกระทรวงฯ  สามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อ
ที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

4. เพื่อเปนการอุดชองวาง /ปญหาที่พบในการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงฯ และภาค
ประชาชน  ซ่ึงจะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน 

3.ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ  

ประมาณ  25 ลานบาท  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร  ภารกิจ  นโยบายของกระทรวงการคลังมากขึ้น 
และสงผลถึงความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2.  ขอมูลขาวสาร  กิจกรรม  นโยบาย  และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังไดรับการ
เผยแพร-ประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง และประชาชนมีชองทาง/โอกาสในการเขาถึงและ
สามารถใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังไดในความถี่ที่มากขึ้น 

3. กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อที่
เผยแพรออกไปไดตามความตองการ ซ่ึงประโยชนตอการดําเนินงานของทั้งภาครัฐ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

อาจมีการตั้งคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณาชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรม
ดังกลาว  วิธีแกปญหา   ดําเนินงานโครงการโดยผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่รัดกุม ตามระเบียบพัสดุ 
สํานักนายกฯ 
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7. ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายนรวัฒน   โชติกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสารนิเทศการคลัง 
   นายปยะภัทร  ไชยสาม นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 

กลุมสารนิเทศการคลัง  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2204 , 2258, 2256 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ :  สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 
 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา  

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการเผยแพร-
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

  

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมูล และรางแผนงานโครงการฯ  
2  นําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 
3  กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
4 เผยแพร / ออกอากาศสื่อ 
5 จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอผูบริหารระดับสูง

พิจารณา 
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9. แผนปฏิบตังิาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1.รวบรวมขอมลู และ
รางแผนงานโครงการฯ  

             

2. นําเสนอผูบรหิาร
ระดับสูงเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอน 

             

 3.กระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง 

             

4.เผยแพร/ออกอากาศสือ่              

5.จัดทําแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวม และ
สรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็นเพื่อเสนอ
ผูบริหารระดับสูง
พิจารณา 
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การจัดทํารายงานผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธขอมูลโครงการไทยเขมแข็ง 2555  
ในสวนของกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศ เปนหนวยงานที่มี
บทบาทหนาที่เกี่ยวของกับประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสวนสําคัญอยาง
ยิ่งในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นแผนงานและโครงการตางๆ ของกระทรวงการคลงั
จึงมีผลกระทบตอประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม 

โดยที่เศรษฐกิจโลกหดตัวอยางรุนแรงในป 2552 และเศรษฐกิจของไทยไดรับผลกระทบในภาคการ
สงออก การผลิต การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน สงผลใหเกิดปญหาการวางงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงได
กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยทั่วไป ตั้งแตระดับปญหาปากทอง จนถึงปญหาเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาค  กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 1 ในการเรงแกปญหา
เศรษฐกิจในระยะสั้น โดยการออกมาตรการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เพื่อชวยลดคาครองชีพ 
และเพิ่มรายได ผานโครงการตางๆ เชน การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เช็คชวยชาติ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การ
ลดคาครองชีพในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รถเมล ไฟฟาและน้ําประปา ฯลฯ 

นอกจากนี้ ในการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยใหแข็งแกรงในระยะยาว รัฐบาลยังไดจัดทําโครงการ
ไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจและเพิ่มการจางงานอยางตอเนื่อง โดยผานการลงทุนของรัฐ
ควบคูกับการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว  เนื่องจากสถานการณในอนาคตมีความไม
แนนอนสูง เพราะข้ึนอยูกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  ดังนั้น รัฐบาลในฐานะที่เปนเครื่องยนตเดียวที่จะ
ขับเคลื่อนในขณะนี้ จึงจัดทํา “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555” หรือ TKK 2555  ซ่ึงจะเปนโครงการ
ลงทุนภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจและเพิ่มการจางงานอยางตอเนื่อง ผาน
การลงทุนของรัฐควบคูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ดังนั้นการจัดทําแผนฟนฟู
เศรษฐกิจระยะที่ 2 (ป 2553-2555) เพื่อสรางงานและสรางรายได โดยการลงทุนในโครงการภาครัฐที่จะสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต พรอมกับสรางโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน 

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555” เปนโครงการการปฏิบัติงานของหลาย
ภาคสวน ที่มีภารกิจ เนื้อหา วิธีการทํางาน ระบบ กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่แตกตาง
กัน การดําเนินการประชาสัมพันธสรางความเขาใจในแตละหนวยงานจึงแยกกันทําในลักษณะตางคนตางทํา 
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ขาดมิติในภาพรวม และขาดผูมีความชํานาญพิเศษ ในการใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ รวมทั้งวิจัยผลสําเร็จ ของการดําเนินการประชาสัมพันธ 
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ดวยปญหาความสับสนและความไมเขาใจในตัวโครงการตางๆ ความหลากหลายหนวยงานที่รวม
ดําเนินการ การวิพากษวิจารณจากสื่อและฝายการเมือง ฯลฯ ทําใหภาพลักษณของกระทรวงการคลัง 
ไมสามารถจะนําเสนอออกไปสูสาธารณชนและกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนอยางที่ควรจะเปน 

นอกจากนี้ ดวยความหลากหลายและซับซอนของบางโครงการ  ทําใหมีความจําเปนที่ทาง
กระทรวงการคลังตองมีการสื่อสารประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยเฉพาะโครงการภายใต “แผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็ง 2555” ใหมีความตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการวาง
กลยุทธการส่ือสารโฆษณาประชาสัมพันธเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับกระทรวงการคลังใหขอมูลเพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ แกประชาชน หนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ตลอดจนการใหความรวมมือในการนําไปสูผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธบทบาทและภาพลักษณของกระทรวงการคลังใหเปนที่ยอมรับในสาธารณชน 

จากประเด็นปญหาดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงไดจัดทํา  “โครงการจัดทํารายงาน
ผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธขอมูลโครงการไทยเขมแข็ง 2555 ในสวนของกระทรวงการคลัง” ขึ้นเพื่อให
เห็นภาพรวมการสื่อสารในโครงการตางๆ ของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชน และตอการวางแผน วางนโยบายของกระทรวงฯ 

2. วัตถุประสงค 

5. เพื่อสรุปผลเผยแพรขอมูลขาวสาร TKK 2555 ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง  และ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

6. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการบริหารจัดการดานกลยุทธการสื่อสาร ซ่ึงจะให
กระทรวงฯ  สามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อ TKK 2555  
ที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

7. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนในการอุดชองวาง /ปญหาที่พบในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ TKK 2555 ของกระทรวงฯ   ซ่ึงจะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับ
ภาคประชาชน 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

4. งบประมาณ 

ประมาณ  10 ลานบาท  
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร  ภารกิจ  นโยบาย TKK 2555   ในสวนที่
เกี่ยวของกับกระทรวงการคลังมากขึ้น และสงผลถึงความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซ่ึง
จะเปนประโยชนตอสถานการณเศรษฐกิจของประเทศ 

2.  ผูบริหารกระทรวงการคลังสามารถใชประโยชนจากขอมูลการจัดทําสื่อ TKK 2555 เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาใชประโยชนในการบริหารจัดการดานกลยุทธการสื่อสาร ซ่ึงจะใหกระทรวงฯ  สามารถควบคุม
เนื้อหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อ TKK 2555  ที่เผยแพรออกไปไดตามความ
ตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

3. ผูบริหารกระทรวงการคลังสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนในการอุดชองวาง /ปญหา
ที่พบในการดําเนินงานประชาสัมพันธ TKK 2555 ของกระทรวงฯ   ซ่ึงจะเปนการสรางประโยชนรวมกัน
ระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

อาจมีการตั้งคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณาชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรม
ดังกลาว  วิธีแกปญหา   ดําเนินงานโครงการโดยผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่รัดกุม ตามระเบียบพัสดุ 
สํานักนายกฯ 

7. ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายนรวัฒน   โชติกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสารนิเทศการคลัง 
   นายปยะภัทร  ไชยสาม นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 

กลุมสารนิเทศการคลัง  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2204 , 2258, 2256 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ :  สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา  

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 
ตัวชี้วัด 

2550 2551 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานผล
การสื่อสาร-
ประชาสัมพันธขอมูล
โครงการไทยเขมแข็ง 
2555 ในสวนของ
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ5 ระดับ5 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต
ละขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมูลขาวสาร และ จัดทําแผนการจัดทํารายงานผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธโครงการ 
ไทยเขมแข็ง 2555  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของฯ 

2 เสนอแผนการจัดทํารายงานผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธโครงการไทยเขมแข็ง 2555  เฉพาะในสวน 
ที่เกี่ยวของฯ ใหผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 

3 สรุปและรวบรวมขอมูลการจัดทํารายงานผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธโครงการไทยเขมแข็ง 2555   
ครึ่งปแรก (ไตรมาสที่ 1-2) 

4 สรุปและรวบรวมขอมูลการจัดทํารายงานผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธโครงการไทยเขมแข็ง 2555   
ครึ่งปหลัง (ไตรมาสที่ 3-4) 

5 นําเสนอรูปเลมรายงาน ผลการสื่อสาร-ประชาสัมพันธโครงการไทยเขมแข็ง 2555  ใหผูบริหารระดับสูง
รับทราบ และเพื่อเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ/สาธารณชนรับทราบ 
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9. แผนปฏิบตังิาน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กิจกรรม เปาหมาย 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   ก.ย.

1.รวบรวมขอมูลขาวสาร 
และ จัดทําแผนการจัดทํา
รายงานผลการสื่อสาร-
ประชาสัมพันธโครงการ
ไทยเขมแข็ง 2555 เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของฯ 

             

2. นําเสนอผูบรหิาร
ระดับสูงเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอน 

             

 3.สรุปและรวบรวม
ขอมูลการจัดทํารายงาน
ผลการสื่อสาร-
ประชาสัมพันธโครงการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ครึ่งป
แรก (ไตรมาสที่ 1-2) 

             

4.สรุปและรวบรวม
ขอมูลการจัดทํารายงาน
ผลการสื่อสาร-
ประชาสัมพันธโครงการ
ไทยเขมแข็ง 2555  ครึ่งป
หลัง (ไตรมาสที่ 3-4) 

             

5.นําเสนอรูปเลมรายงาน
การจัด Roadshow  และ 
รายงานการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติให
ผูบริหารระดับสูง
รับทราบ และเพื่อ
เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ/
สาธารณชนรับทราบ 
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การฝกอบรมสรางวิทยากรตัวคูณตามโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ธุรกิจการเงินนอกระบบใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นท่ีกลุมเปาหมาย  

1.  สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังไดอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในปงบประมาณ 2553 โดยกําหนดให
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบดําเนินโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
ใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่กลุมเปาหมาย โดยจัดสงพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม จากกลุมปองปรามฯ เดินทางไป
ดําเนินการฝกอบรมสรางวิทยากรตัวคูณ ตามโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่กลุมเปาหมายโดยกลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรม 
ไดแก พนักงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และผูนําองคกร
สวนทองถ่ินที่เปนสมาชิกเครือขายของ ธ.ก.ส. ของแตละจังหวัดหรือผูแทน จาํนวนรุนละประมาณ 70 - 100 คน 
โดยรูปแบบในการฝกอบรมสรางวิทยากรตัวคูณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายมาตรการของกระทรวงการคลัง
ในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ สถานการณการเงินนอกระบบปจจุบันและแนวโนม ลักษณะ
และรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขายกระทําความผิดกฎหมายภายใตความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ และแนวทางปองกันหรือเมื่อถูกหลอกลวงหรือฉอโกง
แลวจะปฏิบัติอยางไร โดยกําหนดดําเนินการจัดฝกอบรมที่กลาว รวม 6 จังหวัดเปาหมาย  

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขายเปน
การกระทําความผิดภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังมากขึ้น  

2.  เพื่อเปนการดําเนินการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในเชิงรุก  โดยการเผยแพร
ประชาสัมพันธตามโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายใหกับ
หนวยงานและประชาชนในพื้นที่กลุมเปาหมายใหครอบคลุมทั่วถึงและเปนไปอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น 

3.  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูความเขาใจและสื่อประชาสัมพันธที่ไดรับไป
เผยแพรใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

4 .   เพื ่อใหกลุ มปองปรามการเง ินนอกระบบ  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง เปนศูนยกลางในการสนับสนุนวิทยากร ตัวคูณในการดําเนินการปองปรามธุรกิจการเงิน
นอกระบบ ตามโครงการสรางความรูความเขาใจฯ และการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งใน
ดานขอมูลและสื่อตางๆ รวมทั้งยังเปนศูนยกลางในการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลธุรกิจการเงิน
นอกระบบในตางจังหวัด เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และปรับปรุง
แกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสามารถแกไขปญหาไดทันการณ 
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3.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสที ่ จังหวัด เดือน หมายเหตุ 

1 
รุนที่ 21 และ 22 

(สุโขทัย / กําแพงเพชร) 
ธันวาคม  2552 

2 

รุนที่ 23 และ 24  
(กาฬสนิธุ / ยโสธร) 
รุนที่ 25 และ 26 

(สุราษฎรธานี / ชุมพร) 

มกราคม 2553 
 

กุมภาพนัธ  2553 

ดําเนินการจัดทําส่ือในการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ 
เพื่อใหการดําเนินโครงการ    
ที่กลาว เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.  งบประมาณ 
3,000,000 บาท  

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

วิทยากรตัวคูณนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปบอกตอแกลูกคา ธ.ก.ส. และประชาชน เพื่อ
ปองกันมิใหตกเปนเหยื่อจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 

6.  ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

- 

7.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ  พันธคีรี  ผูอํานวยการกลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
   นายศภุมงคล  โชติกเสถียร  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2635 

8.  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

รอยละของวิทยากรตัวคณูทีส่ามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกบัธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิด
กฎหมายไปถายทอดใหกับประชาชน 
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เกณฑการใหคะแนน : 
การใหคะแนนคิดเปนเปอรเซ็นต มีหนวยเปนรอยละ โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
91.5 92 92.5 93 93.5 

 

โดยมีสูตรการใหคะแนน ดังนี้ ∑n =  ระดับคะแนนที่ไดเปนรอยละ 
  จํานวนจังหวัด 

หมายเหต ุ 1)  “วิทยากรตวัคูณ” หมายถงึ ผูที่เขารวมรับฟงการประชมุสัมมนาและการบรรยายฯ ที่สามารถ
นําความรูและสื่อประชาสัมพันธที่ไดรับไปเผยแพรใหแกประชาชนในพื้นที่ของตนเอง 
 2)  n  คือ จํานวนวิทยากรตัวคูณที่สงแบบรายงานผลการเผยแพรความรูเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบ กลับมายังกลุมปองปรามการเงินนอกระบบ หารดวย จํานวนวทิยากรตัวคูณทีเ่ขารับการอบรม X 100 

9.  แผนปฏิบตังิาน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

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.ดําเนินการฝกอบรมวิทยากร  
ตัวคูณ ภายใตโครงการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบใหกับ
หนวยงานและประชาชนใน
พ้ืนที่กลุมเปาหมาย 

 

รอยละ 93.5             

2. ดําเนินการจัดทําสื่อในการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
ตางๆ เพื่อใหวิทยากรนําไป
แจกจายแกลูกคา ธ.ก.ส. และ
ประชาชนทั่วไปโดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

-             
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การสัมมนาพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.ก.  การกูยืมเงินฯ 

1.  สาระสําคัญ 

เนื่องจากการดําเนินงานที่ผานมาของกลุมปองปรามการเงินนอกระบบไดเนนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อปองกันมิใหประชาชนในพื้นที่เปาหมายถูกหลอกจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
หากแตยังขาดการซักซอมความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ดังนั้น เพื่อใหการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
ครอบคลุมทุกดาน ในปงบประมาณ 2552 กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
กําหนดการกูยืมเงินฯ จากกลุมปองปรามฯ ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซอมความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดฯ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยเชิญสรรพากรพื้นที่ทุกจังหวัด 
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดฯ และเปนอนุกรรมการและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด เขารวม
ประชุมสัมมนา ซึ่งในการประชุมสัมมนาที่กลาวไดดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและตรงตาม
วัตถุประสงค และไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ ทุกทาน 

สําหรับในปงบประมาณ 2553 กลุมปองปรามฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการซักซอมความเขาใจ
ในบทบาทและหนาที ่ของพนักงานเจาหนาที ่ตามพระกําหนดการกู ย ืมเงินฯ  ในครั ้งตอไปมีความ
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ มากยิ่งขึ้น เห็นสมควร จัดใหมี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีรูปแบบเปนการฝกปฏิบัติ ซ่ึงมีการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดเห็นเพื่อนําขอสรุปที่ไดไปปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ ไดอยางถูกตองและเปนไป
แนวทางเดียวกันทุกจังหวัด รวมทั้งพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยเห็นสมควรเชิญอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ ที่เปนผูดํารง
ตําแหนงที่มีความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย  ประกอบดวย อัยการจังหวัดผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  และอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ  ที่ เปนผูสนับสนุนให
คณะอนุกรรมการฯ ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย สรรพากรพื้นที่ รวมทั้ง อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย เจาหนาที่สํานักงานสรรพกรพื้นที่ ตามลําดับ
ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ ตามคําส่ังกระทรวงการคลังที่ 77/2534  

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการปฏิบัติงานเชิงรุก2.1 ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมฯ นําผลใหการ
ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2.2 เพื่อใหอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สรรพากรพื้นที่ และเจาหนาที่สํานักงาน
สรรพกรพื้นที่ ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ ซ่ึงเปนอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการปองปรามฯ ซ่ึงเปนผูมีสวนสําคัญใหการดําเนินงานในคณะอนุกรรมการฯ ไดมีความ
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เขาใจและไดทบทวนบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ และการ
ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการปองปราม
ธุรกิจการเงินนอกระบบ รวมทั้งฝกปฏิบัติงานรวมกันในฐานะเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ 
กรณีในจังหวัดไดมีผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขายผิดกฎหมายในสวนที่กระทรวงการคลัง
รับผิดชอบไดเขามาหลอกลวง ฉอโกงประชาชน จะมีแนวทางในการดําเนินคดีและอยางไร รวมทั้ง
แนวทางการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบตอไปอยางไร เพื่อสรางความตระหนักตื่นตัวในการ   
ปองปรามธุรกิจดังกลาวมากขึ้น 

2.3 เพื่อนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในคณะอนุกรรมการฯ มา
รวบรวมเปนขอมูลเพื ่อใชเปนประโยชนในการแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของ ตลอดจนการ
กําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายภายใต
ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตอไป  

2.4 เพื่อเปนการปองกัน และหยุดยั้งการขยายตัวของธุรกิจการเงินนอกระบบตั้งแตตนไมใหลุกลาม
สรางความเสียหายตอประชาชน และระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัด และลดภาระในการดําเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสที ่ จังหวัด เดือน หมายเหตุ 

3 
คร้ังที่ 1/2553 
(เชียงใหม) 

พฤษภาคม  2552 

4 

 

คร้ังที่ 2/2553 
(ประจวบคีรีขันธ) กรกฎาคม 2553 

 
- 

 

4.  งบประมาณ 

1,000,000  บาท 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูเขารวมสัมมนาเปนผูมีความรูและประสบการณโดยตรง  สามารถนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในคณะอนุกรรมการฯ มารวบรวมเปนขอมูลเพื่อใชเปนประโยชนในการแกไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตอไป  
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6.  ผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

- 

7.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ  พันธคีรี  ผูอํานวยการกลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
   นายศภุมงคล  โชติกเสถียร  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2635 

8.  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

จํานวนพนกังานเจาหนาที่ตาม พ.ร.ก. การกูยืมเงนิฯ ที่ไดเขารวมการสมัมนา 

 เกณฑการใหคะแนน : 
การใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

9.  แผนปฏิบตังิาน 
  

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กิจกรรม เปาหมาย 

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

ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการตามโครงการซักซอม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ 
 

จํานวน 
จังหวัด 

            

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ไมมา 4 จังหวดั ไมมา 3 จังหวดั ไมมา 2 จังหวดั ไมมา 1 จังหวดั มาครบทุกจังหวัด 
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ภาคผนวก 
 



คําจํากัดความ 
 

สป.กค. : สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

หนวยงานในสงักัด สป.กค.  

สบก. : สํานักบริหารกลาง 
ศทส. : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สตป. : สํานักตรวจสอบและประเมนิผล 
สนย. : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สบค. : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กกม. : กลุมกฎหมาย 
กปป. : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
กพร. : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กสค. : กลุมสารนิเทศการคลัง 
สตก. : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สตน. : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 

สวนราชการในสังกัด : กรมธนารักษ 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง  
 : กรมศุลกากร 
 : กรมสรรพสามิต 
 : กรมสรรพากร 
 : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 : สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
 : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 : สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
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