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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2552-2554 และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2552-2554  ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีขึ้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธ์ิ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่รวดเร็วในปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 แบ่งเน้ือหาออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย กฎหมายนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ส่วนที่ 2 สาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง ความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ส่วนที่ 3 โครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเน้ือหาข้อมูล 
ประกอบด้วย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการดําเนินงาน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 จะเป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินงานเกิดผลสมัฤทธ์ิ บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป 
 
  

 

บทนํา 
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แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้  

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการรอ้งเรียน 
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือขา่วสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและ

รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา 78 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ

ประเทศอย่างย่ังยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคัญ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

(8) ดําเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  

ส่วนท่ี 1 
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 
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ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา 84  รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มี

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับเอกชน เว้นแต่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
การจัดให้มีสาธารณูปโภค 

(2) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการ
ประกอบกิจการ 

2.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

3.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

7 ประการ ดังต่อไปน้ี 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

4.  นโยบายรฐับาล 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาลและสอดรับกับแผนบริหาร

ราชการแผ่นดินในประเด็นนโยบายต่างๆ ดังน้ี  
4.  นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1.4  ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศให้สอดคล้องกับกําลังเงินของแผ่นดิน รวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐบาลเพื่อให้เป็น
กลไกในการกํากับและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 

8.  นโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8.1.6 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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8.1.7 จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างต่อเน่ือง 

8.1.8 ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถ 

8.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ 
และสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งให้กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

8.3.2 ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐให้ดํารงบทบาทสื่อเพ่ือประโยชน์สาธารณะและสร้าง
ความสมานฉันท์ในชาติ 

5.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ี

มั่นคงของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) ได้กําหนดให้ส่วนราชการนํา

ประเด็นยุทธศาสตร์มาประกอบการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ

ความต้องการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ

ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ

ความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถ

ตรวจสอบได้ รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อ
สังคมโดยรวม 
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7.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใต้นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 
8 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ  ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เ พ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้กําหนดการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 
เป้าหมาย 

การให้บริการ 
กระทรวง 

เป้าหมาย 
การให้บริการ
หน่วยงาน 

กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
หน่วย : บาท

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหาร
จัดการ
เศรษฐกิจให้
ขยายตัวได้
อย่างมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

เพ่ือการมี
เสถียรภาพ
ทางการคลังและ
พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

หน่วยงานใน
กํากับของ
กระทรวง 
การคลัง
ดําเนินงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

2. กํากับ ตรวจสอบ การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง  

1. การขยายฐานการ
ลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

2. การติดตาม เร่งรัด 
การดําเนินงาน
ของหน่วยงานใน
กํากับ 

3. การบริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ด้านการเงินการ
คลัง  

856,584,700
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8.  ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง   
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและรักษาความย่ังยืนทางการคลัง 
(Manage and Maintain Fiscal Sustainability) 

เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 
(Strengthen Economic Sustainability) 

เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนความย่ังยืนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Support Social and Environmental 
Sustainability) 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
(Professional Management) 

เพ่ือให้กระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี 

9. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์กร  
สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ 

S.W.O.T. Analysis เ พ่ือระบุถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สําหรับการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาส (Opportunity) และข้อจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังน้ี  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา และความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร 
S2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และประสานงานกับ

หน่วยงานในระดับนโยบาย เช่น สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

S3. ใกล้ชิดกับข้อมลู และมีระบบเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารที่เช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

 มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรและกําหนดหน้าที่การ
ทํางานอย่างชัดเจน 

 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย เพียงพอต่อการทํางาน 

 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และครอบคลมุในทุกด้าน 

 บุคลากรมีความรู้ และความเช่ียวชาญในการ

W1. ถนัดงานประจําซึ่งไม่เอ้ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางาน และขาดการทํางานใน
เชิงรุก 

W2. ขาดการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกันภายในองค์กร 

W3. การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติยังมีไม่มากเท่าทีค่วร 
 ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 รูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรไม่

สอดคล้องกับปริมาณงาน และไม่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจในระดับกระทรวง 

 มีผู้ปฏิบัติงานน้อย อัตรากําลังไม่เหมาะสม 
 บุคลากรไม่ได้นําความรู้จากการฝึกอบรมมา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
 ภารกิจหลักไมชั่ดเจน องค์กรมีภารกิจเฉพาะงาน

สนับสนุน 
 ไม่พยายามเข้าใจการทํางาน/ปฏิบัติหน้าที่ของ

หน่วยงาน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ปฏิบัติงาน 

 เป็นหน่วยงานกลาง/หลักของกระทรวง สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ปัจจัยพ้ืนฐานกํากับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลังได้รวดเร็ว 

 เป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล
นโยบายการคลังของประเทศ จึงอยู่ในฐานะที่จะ
กําหนดนโยบายที่เหมาะสม ที่จะส่งผลต่อ
เสถียรภาพทางการคลังและการบริหารงานด้าน
การคลังที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลได้ 

 (หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลาํดับแรก) 

 ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง จริงจัง 

 ยังเป็นระบบพวกพ้อง ยังไม่มีความชัดเจนใน
ระบบคุณธรรม 

 ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงาน สป.กค. อาจ
ได้รับข้อมูลทางเดียว 

 
 
 
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O2. องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

O3. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกําหนดทศิ
ทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน 

 การบริหารจัดการภาครัฐใหก้ารสนับสนุน
หน่วยงานนําความรู้ไปเป็นเคร่ืองมือในการ
ยกระดับ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 กระแสสังคมเรง่รัดให้ภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค
โปร่งใสและเป็นธรรม 

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก) 

T1. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 
งานให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งาน
ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่องานประจํา 

T2. ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานภายนอก 

T3. ผลตอบแทน สิง่จูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 

 ความซ้ําซ้อนของภารกิจและการตรวจสอบที่
เข้มงวดจากหน่วยงานภายนอก 

 การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานของ สป.กค. 

 นโยบายรัฐบาลที่กําหนดให้ปฏิบัติในภารกิจหลัก 
แต่ สป.กค. มแีต่งานสนับสนุน 

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลาํดับแรก) 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะห์สมรรถนะ
ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองค์กรออกเป็นแต่ละหัวข้อได้ดังน้ี 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  
ผู้บริหารเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ และความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร ทําให้ สป.กค. 
เ ป็นศูนย์กลางในการบูรณาการงานต่างๆ  ของ
กระทรวงการคลัง โดยมีความพร้อมทางด้านเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

โอกาส   
การมอบอํานาจให้ สป.กค. เป็นศูนย์กลางใน

การดําเนินงานต่างๆ ของการทรวงการคลัง ตลอดจน
องค์ความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
สามารถนํามาพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานได้ 

จุดอ่อน   
บุคลากรของ สป.กค. ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางานให้มีความกระตือรือร้น พร้อมกับการ
ทํางานเชิงรุก และประสานการทํางานร่วมกันให้เกิด
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ อาทิ การ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน การศึกษาอบรม ตลอดจน
การกําหนดแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ภัยคุกคาม 
ปริมาณงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักและ

การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทําให้
เ ป็ น อุ ปส ร รคขั ด ข ว า ง ก า รทํ า ง าน  ตลอดจน
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ทําให้ขาดสิ่งจูงใจในการทํางาน ดังน้ัน ควร
เพ่ิมสวัสดิการหรือค่าตอบแทน เพ่ือแบ่งเบาภาระค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น และจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจและเกิดความผ่อนคลายจากการทํางาน 

10. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553  ซึ่งมีประเด็นปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร ดังน้ี  
 

ปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน และสนับสนุน 
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

การมอบหมายงาน และการแบ่งงานท่ีไม่ชัดเจน 
ทําให้เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อน 

ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุน 
การดําเนินงาน 

การได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และมคีวามลา่ช้า 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

การติดต่อ ประสานงานที่การสื่อสารไม่ครบถ้วน  
ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันในการทํางาน 

ความรู้ ความสามารถ และความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ที่นํามากําหนดตัวช้ีวัดไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

อุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานที่เพียงพอ ระบบงานและข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัด  
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ปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และมีประสทิธิภาพพร้อมใช้งาน มีความหลากหลายซับซ้อน ซึง่ต้องใช้เวลาใน

การศึกษาก่อนที่จะนํามาปรับใช้ในการทํางาน 
การติดต่อและประสานงานที่สม่ําเสมอระหว่าง
หน่วยงานภายในสังกัดและสว่นราชการภายนอก 

ระบบเครือข่ายสื่อสารอาจขัดข้องและใช้งานไม่ได้ 
บางเวลา  

การได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด ความยุ่งยากจากการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทํางาน 

ขาดอัตรากําลังที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

การได้รับงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงาน 

 

จากปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกล่าว  
สป.กค. จึงได้กําหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 ให้
บรรลุผลสําเร็จ ดังน้ี 

1. กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อดี
และข้อเสีย รวมทั้งผลกระทบด้านต่างๆ จากผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงการดําเนินงาน 

3. เพ่ิมอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัด รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างทั่วถึง และต่อเน่ือง 

4. การได้รับงบประมาณท่ีสามารถปรับปรุง เพ่ิมเติมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้สํานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารให้มีความทันสมัย ครบถ้วน สมบูรณ์ และรวดเร็ว 
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วิสัยทัศน ์ 
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
แบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ  
1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เป้าประสงค์   
1. ยุทธศาสตร์ที่มทีิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร ์ 
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
3. เสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5. สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
6. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 
  

ส่วนท่ี 2  
สาระสําคญัของแผนปฏบิัติราชการสาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
เพ่ือให้หน่วยงานนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1.1 :  
เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ
ด้วยการขับเคลื่อน
ทางยุทธศาสตร์ 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
ยุทธศาสตร์ที่
กําหนด 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

สนย. 

การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สนย. 

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลัง* 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํารายงานการ
ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลัง* 

สนย. 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : 
สร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ือผลักดันให้เกิด
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

จังหวัดนําร่องต้นแบบ
คลีนิคภาษี
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํา โครงการ
จังหวัดนําร่องต้นแบบ
คลีนิคภาษี
กระทรวงการคลัง 

สนย.  
ศทส. 

 

Together we can 
change   

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ 
Together we can 
change   

สนย.  
ศทส. 

 

การประกวดรางวัล
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที ่2 
 (MOF Innovation 
Awards ) 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ
ประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งที่ 2 

สนย.  
ศทส. 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การบูรณาการข้อมูล
บุคลากร
กระทรวงการคลัง 
(MOF-HRMIS) 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ
บูรณาการข้อมูล
บุคลากร
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 
 

เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (MOF Social 
Network) 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

ศทส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
หน่วยงานในกํากับดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

หน่วยงานในกํากับ
ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การกํากับตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล* 
 

- ร้อยละของจาํนวน
ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ได้รับ
การตอบสนอง* 
- ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพ่ือมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554* 

สตป. 

การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

สตก. 

แผนการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

ร้อยละของการ
ดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 

สตน. 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

กพร. 

  การแก้ไขปัญหาหน้ี
นอกระบบ 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สิน 

ศอก.นส. 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่2.2 :  
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับ 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

กพร. 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง*

ระดับความสําเร็จของ
การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล 
(Roadmap) ประจําปี
งบประมาณ 2554* 

สนย. 

การตอบสนองต่อเรื่อง
ที่ต้องประสานงานและ
ดําเนินการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายใน 15 วัน* 

ร้อยละความสาํเร็จการ
ตอบสนองต่อเรื่องที่
ต้องประสานงานและ
ดําเนินการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายใน 15 วัน* 

สบก. 

การจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต* 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต* 

สบก. 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ 
สป.กค. ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 

กพร. 

กลยุทธ์ที ่2.3 :  
พัฒนาการบริหาร
แบบบูรณาการ 

เพ่ือบูรณาการการ
บริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 

การพัฒนาศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงการคลัง* 

ระดับความสําเร็จ 
ของการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วม* 

สตป. 

การพัฒนากฎหมาย
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การรายงานผลการ
พัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง 

กกม. 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

  การจัดทํารายงาน
ประจําปีของ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ 
2553* 
 

ความสําเร็จในการ
จัดทํารายงานประจําปี 
ของกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ 
2553 ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด* 

สนย. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.1 : 
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน
สารนิเทศการคลัง
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงฯ 
สู่สาธารณชน 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงฯ สู่
สาธารณชน 

กสค. 

กลยุทธ์ที ่3.2 : 
ป้องปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
ภายใต้กฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้
ตกเป็นเหย่ือจาก
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบภายใต้
กฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง 

การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเงิน
ภาคประชาชนให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที*่ 

ร้อยละของวิทยากรตัว
คูณที่สามารถนําความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่ผิดกฎหมายไป
ถ่ายทอดให้กับ
ประชาชน* 

กปป. 

การซักซ้อมความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราช
กําหนดการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 

ร้อยละความพึงพอใจ
เก่ียวกับการจัด
ประชุมสัมมนาจากการ
รวบรวมแบบ
ประเมินผลการ
ประชุมสัมมนาฯ 

กปป. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4.1 : 
ส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ 

สร้างความเข้าใจ
และความเช่ือมั่น
ของการลงทุนใน
ประเทศ 

การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ 

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ 

กสค. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่5.1 : 
พัฒนาบุคลากรด้วย
หลักการองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

บุคลากรมีความรู้  
คู่คุณธรรม  
มุ่งประโยชน์สุข 
ของประชาชน 

การพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  
(ด้านบริหาร) 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากร
กระทรวงการคลัง  
(ด้านบริหาร) 

สบค. 

การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สบค. 

กลยุทธ์ที ่5.2 : 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพ่ิมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

การฝึกอบรมวิชาการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรมวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศทส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 6.1 :  
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง  
ทันสมัย  รวมทั้ง
การเช่ือมโยง
เครือข่าย การใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบ
บริหารงานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบบริหารงาน
พัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ศทส. 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ (ระบบ
รายงานผู้ลาเกินสิทธ์ิ
ของพนักงานราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราว) 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการ 

ศทส. 
 

ระบบเบิกจ่ายเงิน
ล่วงเวลา (OT) 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการ
ระบบเบิกจ่ายเงิน
ล่วงเวลา 

ศทส. 
 

ระบบบูรณาการข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําระบบบูรณา
การข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ศทส. 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่6.2 : 
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
(GFMIS) 

เพ่ิมขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการ
ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
(GFMIS) ให้
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา 
ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
(GFMIS) 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ศทส. 
 

ส่วนขยายระบบรักษา
ความปลอดภัยบุคคล 
GFMIS (Extend CA 
Service GFMIS) 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําโครงการส่วน
ขยายระบบรักษาความ
ปลอดภัยบุคคล GFMIS 

ศทส. 
 

ระบบบริหารงานและ
ติดตามโครงการตาม
เงินงบประมาณ 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําระบบ
บริหารงานและติดตาม
โครงการตามเงิน
งบประมาณ 

ศทส. 
 

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  2554 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามแผน

บริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ี 
นโยบายที่ 4  เศรษฐกิจ 
ประเด็นนโยบายที่ 4.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหาภาค 
เป้าหมายเชิงนโยบาย 

1. สร้างความย่ังยืนทางการคลัง 
2. รักษาเสถียรภาพภาคการเงิน ตลาดทุน 
3. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

4.1.4 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง  
โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศให้สอดคล้องกับกําลังเงินของแผ่นดิน 
รวมทั้ง เร่งออกกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ
เพ่ือให้เป็นกลไกในการกํากับและเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดี 

- บริหารทรัพย์สินของภาครัฐเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชน
อย่างเหมาะสม 

- เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและ
ระบบการเงินเพ่ือสร้างความยั่งยืนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันให้มีประสิทธิผลและความเป็นธรรม 

- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคลังให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการด้วยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : พัฒนาการบรหิารแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 :  ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนาบุคลากรด้วยหลักการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 6.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ที ่6.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) 
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นโยบายที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นนโยบายที่ 8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป้าหมายเชิงนโยบาย 

1. ระบบบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

3. ระบบราชการมีความโปร่งใส ปัญหาเรื่องทจุริตคอร์รัปช่ันลดลง 
 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

8.1.6 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  พร้อมทั้ ง พัฒนาความโปร่ งใสในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

- พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

- สนับสนุนและส่งเสริมการประสานการ
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8.1.7 จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและ
สมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างต่อเน่ือง 

- พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขีดความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัว
ตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการและการส่งมอบ
บริการสาธารณะ 

- วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงาน 

- พัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพ่ือให้รองรับกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคลังให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ์ที่ 1.1: เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการด้วยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : พัฒนาการบรหิารแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนาบุคลากรด้วยหลักการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 6.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
8.1.8 ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้เหมาะสมกับความสามารถ 

- พัฒนาระบบแรงจูงใจ เงินเดือน 
ค่าตอบแทน รวมท้ังคุณภาพชีวิตการทํางานให้
สามารถจูงใจคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการและ
รักษาไว้ในระบบราชการ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- สร้างคนเก่งคนดีผู้มีความรู้ความสามารถใน
ส่วนราชการ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ที ่6.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) 

ประเด็นนโยบายที่ 8.3  สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เป้าหมายเชิงนโยบาย 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถขยายโอกาสในการับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนให้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 

2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
3. ให้มีศูนย์บริการภาครัฐเพ่ือประชาชนผ่านทางโทรศัพท์หมายเลขเดียวทั่วประเทศ เพ่ือสง่เสริม

ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และร้องทุกข์เก่ียวกับภาครัฐได้อย่างกว้างขวาง 
เป็นธรรม และรวดเร็ว 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

8.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ 
และสื่อสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม 
และรวดเร็ว รวมทั้งให้กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการพร้อมกับ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคลังให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการด้วยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : พัฒนาการบรหิารแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

ประชาชน 
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล รปูแบบกลไกการ

ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน 

- เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ
และผลการพัฒนาประเทศต่อสาธารณะ 

- จัดทําโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ
เพ่ือประชาชน 

- จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของกระทรวง 

8.3.2 ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหดํ้ารง
บทบาทส่ือเพ่ือประโยชน์สาธารณะและสร้างความ
สมานฉันทใ์นชาติ 

- พัฒนาสื่อภาครัฐใหม้ีประสทิธิภาพ และ
ดําเนินการโดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมกับผู้รบัสาร
ทุกกลุ่มอย่างสมดุล 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

วิสัยทัศน์ “เปน็องค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเปน็ผูน้ําการเปลีย่นแปลง” 
 
 
 
 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
ม

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
(Ru

n t
he

 Bu
sin

es
s: 

RB
)  

 

คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บริ

กา
ร 

(Se
rve

 th
e C

us
to

me
r: S

C) 

  

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พข
อง

 
กา

รป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร 

(M
an

ag
e R

es
ou

rce
s: 

MR
)   

กา
รพั

ฒน
าอ

งค
์กร

 
(Ca

pa
cit

y B
uil

din
g: 

CB
) 

  

 

ยุทธศาสตร์  1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกดิผลสัมฤทธิ ์ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2 พัฒนาและบริหารจดัการการดาํเนินงานของกระทรวงการคลงั 5 สร้างศักยภาพบคุลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดาํเนินงานของกระทรวงการคลงั 6 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

MR1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  

RB2 ประชาชนได้รับการคุ้มครองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 

CB3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ CB1  พัฒนาบุคลากรด้วยหลักการ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

CB2  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

RB1 หน่วยงานในสังกัดสร้างผลสมัฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

MR2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) 

CB4  สร้างการเปลี่ยนแปลง 

SC1 ดําเนินงานสารนิเทศการคลังเชิงรุกและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

MR3 พัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ 

SC2 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของสาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ลําดับ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
1 เพ่ือให้หน่วยงานนํายุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํรายงานการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง* 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํ โครงการจังหวัดนําร่องต้นแบบ
คลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการ Together we can 
change   
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งที่ 2 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการบูรณาการข้อมูล
บุคลากรกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2 หน่วยงานในกํากับดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีได้รับ
การตอบสนอง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ร้อยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (Roadmap) ประจําปีงบประมาณ 2554 
ร้อยละความสาํเร็จการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงาน
และดําเนินการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 15 วัน 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ลําดับ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม 
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง 
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปี ของกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ 2553 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3 ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน 
ร้อยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับ
ประชาชน 
ร้อยละความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนาจากการ
รวบรวมแบบประเมินผลการประชุมสัมมนาฯ 

4 เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

5 บุคลากรมีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  (ด้านบริหาร) 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการฝึกอบรมวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการระบบเบิกจ่ายเงิน
ล่วงเวลา 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํระบบบูรณาการข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํโครงการส่วนขยายระบบรักษา
ความปลอดภัยบุคคล GFMIS 
ระดับความสําเร็จในการจัดทาํระบบบริหารงานและติดตาม
โครงการตามเงินงบประมาณ 
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1. ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์องคก์รให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
กลยุทธ์ :  
1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการด้วยการขับเคลื่อน 

ทางยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
สนับสนุนความย่ังยืนทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เสริมสรา้งความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ : เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

5. สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ :   
5.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรด้วยหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ :   
6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
6.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสงักัดอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.3 พัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ 

3. เสริมสร้างความเชื่อม่ันต่อการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ :   
3.1 ดําเนินงานสื่อสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบภายใต้กฎหมายท่ีอยู่ 

ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอย่างมี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
บริหารจัดการอย่างมืออาชพี 

กลยุทธ ์: 1. บริหารบนฐานความรู้ 
 2. สร้างการเปล่ียนแปลง 
 3. ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
 4. บริหารแบบบูรณาการ 
 5. บริหารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

1.2 สร้างการเปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ : 
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
บริหารและรักษาความย่ังยืนทางการคลัง 
กลยุทธ์ : รักษาวินัยทางการคลังของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554  
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

บริหารและรักษา
ความยั่งยืนทางการ
คลัง 
(Manage and 
Maintain Fiscal 
Sustainability) 
1. รักษาวินัย

ทางการคลังของ
ประเทศ 

2. บริหารจัดเก็บ
ภาษีอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิม
ในทรัพย์สินของ
รัฐ  

4. บริหารรายจ่าย
และหนี้
สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ประสานนโยบาย
การคลัง และ
ระบบการเงิน 
รวมทั้งตลาดทุน
และประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
คลังให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
กลยทุธ์ท่ี 1.1 :  
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการด้วย
การขับเคล่ือนทาง
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 1 : 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 2 : 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด:  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 3* : 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด* :  
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :   
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ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เสริมสร้างความ
ยั่งยืน ทาง
เศรษฐกิจ 
(Strengthen 
Economic 
Sustainability) 
1. ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพ  

2. เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ  

3. ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 
(Creative 
Economy) 

4. เพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่ง
เงินและแหล่งทุน 
พัฒนากลไก
ความร่วมมือ
ทางการคลังและ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 : 
ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 1 : 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  3,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 
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การบริหารจัดการ 
อย่างมืออาชีพ 
(Professional 
Management) 
1. บริหารบน

ฐานความรู้ 
(Knowledge 
Based 
Management) 

 
 
 
 
สร้างศักยภาพบุคลากร 
สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 : 
พัฒนาบุคลากรด้วย
หลักการองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
โครงการท่ี 1 : 
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง  (ด้านบริหาร) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ด้านบริหาร) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) : ประมาณ 79 ล้านบาท 

โครงการท่ี 2 : 
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  ประมาณ 3.5 ล้านบาท 

 กลยุทธ์ท่ี 5.2 : 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการท่ี 1 : 
การฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝึกอบรมวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :   

2. สร้างการ
เปลี่ยนแปลง  

 

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 : 
สร้างการเปลี่ยนแปลง 

โครงการท่ี 1 : 
จังหวัดนําร่องต้นแบบคลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา โครงการจังหวัดนําร่องต้นแบบคลนีิค
ภาษีกระทรวงการคลัง 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ (ถ้ามี) :  6,000,000 บาท 

โครงการท่ี 2 : 
Together we can change 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสาํเร็จในการจัดทําโครงการ Together we can change 
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ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ (ถ้ามี) :  3,000,000 บาท 

โครงการท่ี 3 : 
การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ คร้ังท่ี 2  
(MOF Innovation Awards) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ คร้ังท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ (ถ้ามี) :  3,000,000 บาท 

โครงการท่ี 3 : 
การบูรณาการข้อมูลบุคลากรกระทรวงการคลัง (MOF-HRMIS) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการบูรณาการข้อมูลบุคลากร
กระทรวงการคลัง 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  5,000,000 บาท 

โครงการท่ี 4 : 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (MOF Social Network) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  
งบประมาณ (ถ้ามี) :   

3. ส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

โครงการท่ี 1* : 
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1* : 
ร้อยละจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีได้รับการ
ตอบสนอง ผลการดําเนินงานท่ีมา 
ตัวชี้วัดท่ี 2* : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถ้ามี) :  1,800,000 บาท 
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  โครงการท่ี 2 : 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

  โครงการท่ี 3 : 
แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ตัวชี้วัด : 
ร้อยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 4 :  
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 
โครงการท่ี 5 :  
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

ตัวชี้วัด : 
ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : - 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - งบประมาณปี 2550  

จํานวนเงิน 21,535,553.10 บาท 
 - งบประมาณปี 2551  

จํานวนเงิน 38,889,248.06 บาท 
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 พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ท่ี 2.2 :  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

โครงการท่ี 1 :  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  2,000,000 บาท 

โครงการท่ี 2* :  
การส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด* : 
ร้อยละความสําเร็จการตอบสนองต่อเร่ืองท่ีต้องประสานงานและ
ดําเนินการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 15 วัน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 3* :  
การตอบสนองต่อเร่ืองท่ีต้องประสานงานและดําเนินการกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องภายใน 15 วัน 

ตัวชี้วัด* :  
ร้อยละการตอบสนองต่อเร่ืองท่ีต้องประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 4* :  
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ตัวชี้วัด* :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 
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โครงการท่ี 5 :  
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของ สป.กค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

 เสริมสร้างความเชื่อม่ันต่อ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 : 
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศ
การคลังในเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 :  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

 กลยุทธ์ท่ี 3.2 : 
ป้องปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบภายใต้กฎหมายท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1* :  
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัด* : 
ร้อยละของวิทยากรตัวคูณท่ีสามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบท่ีผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับประชาชน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : 500,000 บาท 

โครงการท่ี 2 :  
การซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

ตัวชี้วัด : 
ร้อยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาจากการรวบรวม
แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาฯ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 

งบประมาณ (ถ้ามี) : 800,000 บาท 
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4. บริหารแบบ
บูรณาการ  

 

พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 :  
พัฒนาการบริหารแบบ
บูรณาการ 

โครงการท่ี 1* : 
การการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด* : 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 2 : 
การพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  - 

โครงการท่ี 3* : 
การจัดทํารายงานประจําปีของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2553 

ตัวชี้วัด* : 
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปี ของกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ 2553 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถ้ามี) :  600,000 บาท 

5. บริหารด้วย
เทคโนโลยี
ทันสมัย 

 

บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ท่ี 6.1 :  
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 1 :  
การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 

โครงการท่ี 2 :  
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ระบบรายงาน 
ผู้ลาเกินสิทธ์ิของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 
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ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554  
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 3 :  
การระบบเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา (OT) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการระบบเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 

  โครงการท่ี 4 :  
ระบบบูรณาการข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบูรณาการข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 

 กลยุทธ์ที 6.2 : 
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 

โครงการท่ี 1 :  
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 

  โครงการท่ี 2 :  
ส่วนขยายระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล GFMIS (Extend CA 
Service GFMIS) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการส่วนขยายระบบรักษาความ
ปลอดภัยบุคคล GFMIS 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 

  โครงการท่ี 3 :  
ระบบบริหารงานและติดตามโครงการตามเงินงบประมาณ 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารงานและติดตามโครงการ
ตามเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง :  - 
งบประมาณ (ถ้ามี) : - 

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 
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ส่วนที่ 3  
โครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ  2554 
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โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสาํคญั 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จัดทําขึ ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเป็นนโยบายในการปฏิบัติ
ราชการ ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรขึ้น 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

2. เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีทิศทางชัดเจน ตรงตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

3. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดําเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 –  กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับนโยบายในแผน
บริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

2. หน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร และทิศทางที่
ผู้บริหารกําหนด  

3. การบริหารราชการสามารถตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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6. ผลกระทบทางลบทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 
- 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นายวรุต  วิกรมโรจนานันท ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2647 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา  ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

- - 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจความคิดเห็น 
3 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักการที่สําคัญ  และแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในสังกัด 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ 
4 นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์เพ่ือผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อบุคลากรในองคก์ร 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทําแบบสอบถามและสํารวจ
ความคิดเห็น 

แบบ 
สอบถาม 

            

2. ออกแบบสอบถามแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ สป.กค. 

 

ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

            

3. ศึกษา วิเคราะห์แบบสอบถาม
และสํารวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สรุปผลการ
ออก

แบบสอบถาม 

            

4. ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดหลักการ
ท่ีสําคัญและแผนงาน /โครงการ 
ของหน่วยงานในสังกัด 
ประกอบการจัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

ผลการศึกษา
หลักการท่ี
สําคัญและ
แผนงาน /
โครงการ 

            

5. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

ผลการ
ประชุมฯ 

            

6. นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ให้
ผู้บริหาร สป.กค.  พิจารณา 

ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

            

7. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อ
บุคลากรในองค์กร 

บุคลากร
ทราบแผน
ยุทธศาสตร์ 
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โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 
1. สาระสาํคญั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554  ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีขึ้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. เพ่ือให้สามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพ่ือให้สามารถทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัด 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุก

หน่วยงานในสังกัด 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 –  กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผู้บริหาร ตลอดจน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ 
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดได้อย่างต่อเน่ือง 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 นายวรุต  วิกรมโรจนานันท ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2647 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา  ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

2 จัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสร็จเรียบร้อย  

3 นําเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการเพื่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4 ถ่ายทอดให้หน่วยงานและบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ 

5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสท่ี 2 3 และ 4 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. คณะทํางานฯ พิจารณาโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
 

            

2. ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดส่ง
รายละเอียดโครงการ 

โครงการ 
 

            

3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโครงการท่ี
ทุกหน่วยงานจัดส่ง 

โครงการ             

4. จัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ ร่าง
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

            

5. นําเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการให้
ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

            

6. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ ราชการให้
หน่วยงานและบุคลากรในองค์กร
ได้รับทราบ 

ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด 

            

7. หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ

ติดตามผลใน
ไตรมาสท่ี 2 
3 และ 4สรุป 

            

8. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 3 และ 
4ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนนิการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสาํคญั 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีพันธกิจในการเสนอแนะและประสานงานในการกําหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงการคลัง รวมทั้งการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด 

เพ่ือให้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานอย่างประสบผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจที่กล่าว  
จึงเห็นควรให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  นอกจากน้ี กระทรวงการคลังได้กําหนดให้ ระดับความสําเร็จในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 เป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบติดตามและระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้กระทรวงการคลังมีข้อมูลผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ/
แผนงาน และได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุงงาน 

2. สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
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6. ผลกระทบทางลบทีค่าดวา่จะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร   ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 นางสาวตรัยลดา ธรรมอดิศัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2219  
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง 

- - 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีกรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงในภาพรวมและสําหรับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 
2 มีการติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวง

และนําลงในหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อย 3 คร้ัง) พร้อมท้ังให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวง 

3 มีการนําข้อสงัเกตท่ีได้รับการพิจารณาสั่งการจากผูบ้ริหารของกระทรวงไปปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
หรือปรับปรุงการดําเนินงาน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของกระทรวงอย่างครบถ้วน 

4 จัดทํารายงานสรุปประเมินผลความสําเร็จในภาพรวมในการดําเนินงานทุกแผนปฏิบติังานของกระทรวง  
โดยสามารถแสดงผลความสําเร็จ/ผลความคืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับกรอบแนวทางและประเด็น/
หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้าฯ ของกระทรวง โดยแสดงผลเป็นรายโครงการตามแผนปฏิบัติงาน  
และส่วนราชการระดับกรมท่ีเกี่ยวข้อง (กับนโยบายและยุทธศาสตร์นั้นๆ) 

5 นํารายงานสรุปผลในข้อท่ี 4 และสรุปผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเชื่อมโยงกับผลสําเร็จ/
ผลผลิต/ผลงาน นําเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวง และเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ได้ภายในวันท่ี 31 
ตุลาคม 2554 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. มีกรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อ
ในการรายงานความก้าวหน้าและ
การติดตามประเมินผลสาํเร็จของ
การดําเนนิงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงใน
ภาพรวมและสาํหรับส่วนราชการ
ระดับกรมในสงักัด 

รายงาน             

2. มีการติดตามความคืบหน้าและ
สรุปผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ครบทุก
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ โดยเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้บริหารของ
กระทรวงและนําลงในหน้า
เว็บไซต์ของกระทรวงอย่าง 
พร้อมท้ังให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหา
หรือปรับปรุงการดําเนินงานให้
บรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของกระทรวง 

             

3. มีการนําข้อสังเกตท่ีได้รับการ
พิจารณาสั่งการจากผู้บริหารของ
กระทรวงไปปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค หรือปรับปรุง
การดําเนินงาน  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของนโยบาย/
ยุทธศาสตร์กระทรวงอย่าง
ครบถ้วน 

รายงาน             

4. จัดทํารายงานสรุปประเมินผล
ความสําเร็จในภาพรวมในการ
ดําเนินงานทุกนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง  

             

5. นํารายงานสรุปผลในข้อท่ี 4 และ
สรุปผลการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีเชื่อมโยงกับ
ผลสําเร็จ/ผลผลติ/ผลงาน 
นําเสนอต่อผู้บริหารของ
กระทรวง และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะบนเว็บไซต์ได้ภายใน
วันท่ี 31 ตุลาคม 2554 

รายงาน             
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โครงการจังหวัดนําร่องต้นแบบคลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสาํคญั 
สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ 2553 กระทรวงการคลังได้ดําเนินโครงการ CCO-MOF ภูมิภาค 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ส่วนราชการในสังกัดภูมิภาค ได้มีการต่ืนตัวในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ใหม่ในการทํางาน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนภายใต้บริบทของกระทรวงการคลัง รวมท้ังการสร้างเครือข่ายการเปล่ียนแปลงระหว่างส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําไปสู่องค์กรแห่ง INNOVATION MINNISTRY  

เพ่ือสานต่อโครงการดังกล่าวให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรให้มีการ
ดําเนินโครงการจังหวัดนําร่องต้นแบบ  คลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง  โดยที่โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการของ 3 กรมภาษีในรูปแบบคลินิกภาษี  
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านภาษีของกระทรวงการคลัง และสร้างระบบ IT ในการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านภาษี (Knowledge Management) ของหน่วยงานนําร่องคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง จํานวน 
3 หน่วยงาน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบของคลินิกภาษี 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

6,000,000 บาท 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านภาษีของกระทรวงการคลัง ทั้ง 3 กรมภาษี และสร้างระบบ 
IT ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ดังกล่าว 

2. เ ป็นการ เพิ่ มศั กยภาพของ บุคลากร ใน ด้านองค์ ความรู้ ด้ านภาษีอากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชนในรูปแบบของคลีนิคภาษี 

3. เ ป็นการใ ช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
กระทรวงการคลังอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางปภาดา  พรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2650 

นายเฉลิมศักด์ิ  เลิศวงศ์เสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2273-9021 ต่อ 3302 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา โครงการ
จังหวัดนําร่องต้นแบบคลีนิคภาษี
กระทรวงการคลัง 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทํากรอบแนวคิด เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2 ต้ังคณะทํางานจงัหวัดนําร่องต้นแบบ  คลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง 

3 กําหนด รูปแบบ แผนงาน การดําเนินการ โครงการจังหวัดนําร่องต้นแบบ Innovation Ministry  
(คลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง) 

4 คณะทํางานศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 

5 สนับสนุนการดําเนินงานทางระบบ IT 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทํากรอบแนวคิด เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร 

             

2. แต่งต้ังคณะทํางาน              

3. กําหนด รูปแบบ แผนงานการ
ดําเนินงานโครงการ 

             

4. คณะทํางานศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบ 

             

5. สนับสนุนการดําเนินงานทาง
ระบบ IT 
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โครงการ Together we can change   
 
1. สาระสาํคญั 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนภายในประเทศ
อย่างกว้างขวาง ดังน้ันทุกระบบของสังคมจึงมีความจําเป็นต้องปรับตัวเองเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น  กระทรวงการคลังเป็นองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจสําคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึง
มีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพเพ่ือให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ  ซึ่งจะ
นําไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ต่อไป   

โครงการ Together we can change เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนบริหารการ
เปลี่ยนแปลงประจําปีงบประมาณ 2554  เป็นโครงการที่มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการทํางาน เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอันจะนําไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก่บุคลากรในระดับหัวหน้างานของ
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค และสร้างเครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

3,000,000 บาท  
 
5. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รบั 

1. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย เน่ืองจากมีการประชุมเพ่ือมอบนโยบาย
จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอย่างชัดเจน 

2. การจัดเวทีสัมมนาภายใต้กรอบแนวคิด “TOGETHER WE CAN CHANGE” แก่บุคลากร
ระดับผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เป็นการสร้างความเข้าใจแนวนโยบายตามยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง รวมท้ังแนวทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการ การสร้างการเปลี่ยนแปลง
และสามารถนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  การดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกดังกล่าวจึงเป็นการกระตุ้นให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังอย่างแท้จริง 
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3. การจัดให้มีการศึกษา ดูงาน จากหน่วยงานต้นแบบ การสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 
จะกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลังอย่างเป็นรูปธรรม 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร   ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 นางปภาดา  พรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2650 
 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ 
Together we can change   
 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ ์ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 กําหนด รูปแบบ แผนงาน การดําเนินการ โครงการ Together we can change   
2 ประชุม/มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั่วราชอาณาจักร  

เรื่องการขับเคลื่อนแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณ 
2554 

3 ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Together we can change  รุ่นท่ี 1 
4 ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Together we can change  รุ่นท่ี 2 
5 ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Together we can change  รุ่นท่ี 3 และ รุ่นท่ี 4 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กําหนด รูปแบบ แผนงาน 
การดําเนินการ โครงการ 
Together we can change  

             

2. ประชุม/มอบนโยบายหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังทั่ว
ราชอาณาจักร เรื่องการ
ขับเคลื่อนแผนบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ 2554 

             

3. ดําเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ Together 
we can change  รุ่นท่ี 1 

             

4. ดําเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ Together 
we can change  รุ่นท่ี 2 

             

5. ดําเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ Together 
we can change  รุ่นท่ี 3 และ  
รุ่นท่ี 4 
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โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ คร้ังที่ 2  
(MOF Innovation Awards ) 

 
1. สาระสาํคญั 

ด้วยนวัตกรรมในการให้บริการ มีความสําคัญต่อคุณภาพและรูปแบบในการให้บริการแก่
ประชาชน กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานราชการช้ันนํา ที่มีการนําเสนอรูปแบบในการให้บริการประชาชน
อย่างต่อเน่ืองเสมอมา อาทิโครงการให้บริการย่ืนแบบชําระภาษีทางอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร (e-
Revenue) การให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs) และ การให้บริการชําระภาษีทางอินเตอร์เน็ตของ
กรมสรรพสามิต (e-Excise) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การให้บริการ
ข้อมูลราชพัสดุของกรมธนารักษ์   และในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการของกระทรวงการคลัง 
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สภาพแวดล้อม และตามความต้องการของภาครัฐและประชาชน กระทรวงการคลังจึงได้มีการส่งเสริม
สนับสนุน ให้หน่วยงานในสังกัด เกิดการต่ืนตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการให้บริการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และสังคมโดยรวมอย่างต่อเน่ือง  โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นประจําทุกปีภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังประจําปี   โดยเริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ2552 เป็นต้นมา ภายใต้ช่ือโครงการประกวดรางวัล เพชรวายุภักษ์ “MOF 
INNOVATION AWARDS ” และในการดําเนินงานที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดรางวัลฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและอดีตผู้บริหาร
กระทรวงการคลัง  คณะทํางานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และภาคเอกชน 

กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นหน่วยงาน
ช้ันนํา ในการนําเสนอรูปแบบในการให้บริการในรูปแบบใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง  จึง
เห็นสมควรจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 2 MOF INNOVATION AWARDS 2010 เป็น
โครงการต่อเน่ือง ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นประจําทุกปีภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงประจําปีของ
กระทรวงการคลัง  
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทหน้าที่ และผลการดําเนินงาน ของคณะกรรมการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง  

2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการให้บริการของกระทรวงการคลัง ทั้งการให้บริการแก่
ภาครัฐ ธุรกิจและการให้บริการประชาชน สู่สาธารณะ 

3. เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการคลัง 

4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคล ในการร่วมกันพัฒนา 
เสริมสร้างรูปแบบในการให้บริการของกระทรวงการคลัง เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนและการบริหารราชการ
โดยรวม 

5. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รูปแบบในการให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง 
เพ่ือเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
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3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

3,000,000 บาท 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชน สาธารณะชน มีความเข้าใจในหน้าที่ บทบาท และภารกิจของกระทรวงการคลัง 
2. เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจในหน้าที่ บทบาทของคณะ

กรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง 
3. เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงใจ ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลังในการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนและราชการโดยทั่วไป 
4. เกิดภาพลักษณ์อันดีต่อกระทรวงการคลัง ว่าเป็นหน่วยงานที่ผลักดัน และเดินหน้า ในการ

นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยมาใช้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
5. เกิดแรงจูงใจในการทํางาน พัฒนาต่อยอดความคิด ที่จะนําแนวคิดและหลักการที่เป็น

แบบอย่าง เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป      
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร   ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 นางปภาดา  พรมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2650 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
ประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ คร้ังท่ี 2  

- - 3 5 5 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน

ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2 ดําเนินการรวบรวมผลงานท่ีส่งเข้าประกวดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ คร้ังท่ี 2   
3 ดําเนินการกลั่นกรองผลงานในรอบแรก   
4 ดําเนินการจัดให้มีการนําเสนอผลงานระดับกรม ระดับจังหวัด และ ระดับบุคคล 
5 ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ คร้ังท่ี2   

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

             

2. ดําเนินการรวบรวมผลงานท่ีส่งเข้า
ประกวดโครงการประกวดรางวัล
เพชรวายุภักษ์ คร้ังท่ี 2  

             

 3. ดําเนินการกลั่นกรองผลงานใน
รอบแรก   

             

 4. ดําเนินการจัดให้มีการนําเสนอ
ผลงานระดับกรม ระดับจังหวัด 
และ ระดับบุคคล 

             

5. จัดพิธีมอบรางวัลฯ   
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โครงการบูรณาการข้อมูลบุคลากรกระทรวงการคลัง (MOF-HRMIS) 
 

1. สาระสาํคญั 
โครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล กระทรวงการคลัง เป็นการเช่ือมโยงข้อมูล

ด้านทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือ
ใช้เป็นเคร่ืองมือให้ฝ่ายบริหารหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจในเชิงนโยบาย  ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้บริบทขององค์กรและกรอบของ  พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารอัตรากําลังเป็นไปอย่างสมดุล  รวมทั้งการกําหนด
นโยบายการเติบโตในสายงานอาชีพของบุคลากร  เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญใน
การจูงใจให้บุคลากรขององค์กรทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  เพ่ือผลักดันภารกิจขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาระบบเช่ือมต่อระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลัง รวมทั้งรวมศูนย์
การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ข้าราชการ บุคคลากร กระทรวงการคลัง 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

5,000,000 บาท 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงการคลัง 

2. เพ่ือปรับรูปแบบการทํางานในลักษณะเชิงบูรณาการ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วม และเข้าถึงข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

3. เพ่ือได้ระบบสารสนเทศ สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารอัตรากําลัง การ
พัฒนาบุคลากร เป็นไปอย่างสมดุล สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

4. เ พ่ือการใ ช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
กระทรวงการคลังอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

 
6. ผลกระทบทางลบทีค่าดวา่จะเกิดขึน้  

- 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายเฉลิมศักด์ิ  เลิศวงศ์เสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายปริญญา  ปรีดียานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายธาดา  ชพานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายมานพ  จงเจริญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายวีระชัย  บุญขํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
น.ส.ธนาวรรณ  ไพศาลพานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
น.ส.จันทร์ทิมา  เอ้ืออารีย์สินสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2273-9021 ต่อ 3302 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 กําหนดแผนงาน/โครงการ 
2 ต้ังคณะทํางานบรูณาการ MOF HRMIS 
3 กําหนด รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้บริหารระดับสูง(ซี9เป็นต้นไป) 
4 กําหนด รูปแบบกระบวนการสมัครฝึกอบรม Online 
5 กําหนด รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลอัตรากําลังบุคคลากรกระทรวงการคลัง 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
บูรณาการข้อมูลบุคลากรกระทรวงการคลัง 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กําหนดแผนงาน/โครงการ 1 กระบวนงาน
 

            

2. ต้ังคณะทํางานบูรณาการ MOF 
HRMIS 

1 กระบวนงาน
 

            

3. กําหนด รูปแบบการเชื่อมโยง
ข้อมูล 

1 กระบวนงาน
 

            

4. กําหนด รูปแบบกระบวนการ
สมัครฝึกอบรม Online 

1 กระบวนงาน
 

            

5. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้วเสร็จ 1 กระบวนงาน             
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โครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (MOF Social Network) 
 

1. สาระสาํคญั 
โครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์กระทรวงการคลัง  (MOF Social Network)  เป็นโครงการ

ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารระหว่างบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยมี
การดําเนินการอย่างเป็นระบบ  ภายใต้แนวคิด  การสื่อสารทุกที่  ทุกเวลา  ทุกคน  (Anywhere Anytime 
Anyone) เปิดกว้างให้บุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับ ได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ มุมมองใหม่ ๆ หรือ มุมมองที่แตกต่าง แบ่งปันทรัพยากร ประสานความพยายามในการ
ทํางาน มุ่งสู่คลังความรู้ของกระทรวงการคลัง  อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจทั่วทั้ง
องค์กร ในการฝ่าฟันต่อปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือนําองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของกระทรวงการคลังในโลกอินเทอร์เน็ต  
2.2 กระตุ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 
2.3 สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
2.4 เพ่ิมรูปแบบ ช่องทางการสื่อสารของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังในโลก

อินเทอร์เน็ต 
2.5 สร้างคลังความรู้ของกระทรวงการคลังในโลกอินเทอร์เน็ต 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นที่รอจัดสรรร้อยละ 10 จํานวน  21,881,500 บาท  
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
5.2 ส่งเสริมความร่วมมือ การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในกระทรวงการคลัง 
5.3 การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความคิดเห็น  ประสบการณ์ มุมมองใหม่ ๆ หรือ 

มุมมองที่แตกต่าง ระหว่างบุคลากรของกระทรวงการคลัง ช่วยส่งเสริมการต่อยอดความรู้ของบุคลากรใน
กระทรวงการคลังให้เพ่ิมมากขึ้น 

 
5.4 รวมศูนย์ความรู้ขององค์กร แก้ปัญหาความรู้ คําถาม และคําตอบที่ไม่มีการจัดเก็บที่

กระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ 
5.5 ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างทัศนคติที่ดี ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงาน 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายเฉลิมศักด์ิ  เลิศวงศ์เสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายปริญญา  ปรีดียานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายธาดา  ชพานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายมานพ  จงเจริญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายวีระชัย  บุญขํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
น.ส.ธนาวรรณ  ไพศาลพานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
น.ส.จันทร์ทิมา  เอ้ืออารีย์สินสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2273-9021 ต่อ 3302 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

- - - 5 - 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน
ครบถ้วนตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการระบบ Wiki 

2 พัฒนา ออกแบบระบบ Wiki 

3 จัดทํา Prototype ระบบ Wiki 

4 ทดลองการใช้ระบบงาน Wiki 

5 เปิดระบบใช้งานระบบ Wiki 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์กระทรวงการคลัง 
1. ศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการ

ระบบ Wiki 

1 ระบบ      
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

2. พัฒนา ออกแบบระบบ Wiki         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. จัดทํา Prototype ระบบ Wiki            
 

 
 

 
 

4. ทดลองการใช้ระบบงาน Wiki             
 

 
 

5. เปิดระบบใช้งาน Wiki 
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โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
1. สาระสาํคญั 

การตรวจราชการระดับกระทรวงเป็นวิธีหน่ึงของการควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารราชการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด 
และกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  ให้มี
การดําเนินงานได้ตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกําหนดไว้  ตลอดจนรับทราบถึง
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้กําหนดสาระสําคัญของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ใน 3 ภารกิจ คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการโครงการตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง และการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของ
รัฐบาล ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือเป็นทิศทางในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัด ให้มีการนํานโยบายในแต่ละด้านของกระทรวงไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการคลัง และโครงการที่ได้รับมอบหมายหรือที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเห็นสมควร 

2. เพ่ือตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงการคลังซึ่งเร่งรัดดําเนินการ 

3. เพ่ือตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการที่ส่งเข้าร่วมแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล 

4. เพ่ือกํากับ ดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการตรวจราชการ 
สําหรับเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ  

1,800,000 บาท 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีการดําเนินโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงการคลังได้อย่างครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ผู้ตรวจราชการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคใน

การทํางานสามรถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์และหรือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายในอนาคต 
3. มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ภายในและภายนอก

กระทรวงการคลังในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่โดยใช้การตรวจราชการเป็นเคร่ืองมือ 
 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดวา่จะเกิดขึ้น  

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผู้รับผิดชอบหลัก :   
นางสาวปนัดดา พ่วงรับ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2410 
นายสมชาย รุ้งทาบอัมพร ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2700 
นางนงนุช คุณรัตนไตร ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2620 
นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2228 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ร้อยละจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการท่ีได้รับการตอบสนอง 

100 100 100 100 100 ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
100 

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ร้อยละ 80 

2  ร้อยละ 85 

3  ร้อยละ 90 

4  ร้อยละ 95 

5  ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตาม   
นโยบายของรัฐบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

- คะแนน
4.9 

คะแนน 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

1 2 3 4 5 

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน กิจกรรมท่ีบรรลุผล 
1  นําแผนงานโครงการสําคัญของกระทรวงมาพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และ

จัดลําดับความสาํคัญ เพ่ือใช้ในการพิจารณาจัดทําร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

2  สัดส่วนจํานวนแผนงานของกระทรวงท่ีได้รับการบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  

3  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังสามารถดําเนินการได้ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ได้
ครบถ้วนและครอบคลุมทุกโครงการท่ีบรรจุไว้ตามแผน 

4  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการ
ภาพรวมต่อปลัดกระทรวงการคลัง และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวง รวมทั้งส่ง
รายงานให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจใน
แต่ละรอบ ได้ครบถ้วน 

5  สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตาม
นโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ในส่วนท่ีกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบได้เสร็จสิ้น 
พร้อมนําเสนอสํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรีหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 15 วัน  
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9.  แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 

หน่วยนับ 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. จัดทําแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

แผน             

2. การตรวจติดตามและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคและเขตตรวจราชการใน
ส่วนกลาง  

หน่วย             

3. การจัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการและเสนอผู้บริหาร 
ระดับสูงและหน่วยงานต้นสังกัด
ของหน่วยงานรับตรวจเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการและแจ้ง
กระทรวงการคลังทราบ 

รายงาน             

4. รวบรวมรายงานการตอบสนอง 
ต่อข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
รับตรวจ เพ่ือพิจารณา และ
นําเสนอต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและผู้บริหาร
ระดับสูง 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3  มาตรา 9 (3) กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด  และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 
ข้อ 14 กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม  และการกํากับดูแลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรง
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 

ดังน้ัน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  เพ่ือให้มีการบริหารงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
ลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผู้บริหารและเป็นการป้องปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน/
โครงการของส่วนราชการ ทั้งยังเป็นกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพ่ือเป็นระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าสําหรับการบริหารราชการแผ่นดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลักให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช้รายได้แผ่นดินด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลงั 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานในกํากับดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : หน่วยงานในกํากับดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดว่า 
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับความพึงพอใจหรือไม่ 

2. เพื ่อให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินงานฯ เป็นไปอย่างคุ ้ม
ประโยชน์ทั้งราชการและประชาชน 

3. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลการดําเนินงานฯ  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
พัฒนา สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานฯ ต่อไป 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใสย่ิงขึ้น 
2. ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของส่วนราชการของผู้บังคับบัญชาลดลง 
3. การตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการ

ของส่วนราชการ 
 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  หมายเลขโทรศัพท์  02-271 4942 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์การให้คะแนน* 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ 
 -  ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงท่ีนํามาใช้ 
 -  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 -  การจัดลําดับความเสี่ยง 

2 และ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจําปี  โดยจะต้องแสดงให้เห็น
รายละเอียด ดังนี้ 

 -  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
 -  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 -  การจัดสรรทรัพยากร 
 -  แนวทางการปฏิบัติงาน 
4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะท่ีมีในรายงานฯ 

5 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดําเนินงาน   โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน รวมท้ังมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.การตรวจสอบการดําเนินงาน 5             
1.1 โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์

สํารองกระทรวงการคลัง 
             

1.2 โครงการระบบบริหารอาคาร
ราชพัสดุ 

             

1.3 โครงการเร่งรัดบังคับชําระ 
ภาษีค้าง 

             

1.4 โครงการการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

             

2.การตรวจสอบตามระเบียบฯ              
สอบทานการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับ

เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาํตําแหน่งสาํหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจํา
ตําแหน่ง ในภาพรวม 

             



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 71 

แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 
1.  สาระสําคญั 

ตามท่ีกรมบัญชีกลาง  ได้กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ฉบับที่ 4  
มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบ    
เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ 

ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม  ได้จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีเก่ียวกับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน  (Compliance Financial  และ Operation Audit)  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สป.กค. 
คือ พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวง  โดยมีหน้าที่ในการประเมินและให้คําแนะนําเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งน้ีเพราะงานตรวจสอบภายในถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร 

 
2.  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัด 

2. เพ่ือสอบทานความถูกต้อง  ความเช่ือถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ  ทางด้านการเงิน  
การบัญชี  การพัสดุ  และด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม่ 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน 
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติต่าง ๆ  ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัด 

5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
3.  ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4.  งบประมาณ (ถ้ามี)  

- 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การปฏิบัติงานของ สป.กค. ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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6. ผลกระทบทางลบทีค่าดวา่จะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม  โทร.  0 2273 9021  ต่อ  2720 , 2721 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น  5  ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน
แต่ละขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ  ดังน้ี 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ร้อยละของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 

5 - - ร้อยละ
100 

- ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 
9.  แผนปฏิบติังาน  

 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบตามมติ ครม.,ระเบียบ, 

คําสั่ง 
- การสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ สป.กค. 

- การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของ 
ผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
สําหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจําตําแหน่งของส่วนราชการ 

- ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค. 

- การตรวจสอบใบสําคัญจ่าย
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

 
การปฏิบัติงาน  
ของ สป.กค. 
ได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ   
มากย่ิงข้ึน 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 

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

- การตรวจสอบการดําเนินงาน   ใน
การติดตามและประเมินผลการใช้
งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Office) 

- การตรวจสอบการดําเนินงานของ
ระบบงานพัสดุในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเก็บรักษา 

             

3. งานอ่ืน ๆ 
- การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 

- การจัดทํารายงานสรุปผล       
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

- การจัดทํารายงานแบบประเมิน
ตนเอง (Self Assessment)  

             

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการและรายงานผลการปฏิบติั
ราชการของส่วนตรวจสอบภายใน
ระดับกรม 

 
 

            

2. รายงานการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานย่อย 

             

3. การดําเนินงานด้านการเงินและ
บัญชี 
- มูลนิธิกองทุนนิยมไทย 
- มูลนิธิทะนุบํารุงพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ ร.5 กระทรวงการคลัง 

             

4. การตรวจ ติดตาม และประเมิน 
การจัดการพลังงาน 

             

5. การเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน      
ตามตัวชี้วัด   
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสาํคญั 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานให้กับประชาชน โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและสามารถกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้ 
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกล่าวได้ ส่วนราชการจึงต้องนําระบบและเคร่ืองมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาช่วยในการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมาย
ที่กําหนด รัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยส่วนราชการ
กําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
6 เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน  
ส่วนราชการทีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี เพ่ือนําไปจัดสรร 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นกระทรวงนําร่องในโครงการวางระบบการ
จัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวง และ
ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดําเนินการตามกระบวนการเจรจาข้อตกลง การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการจัดสรร
สิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการของกระทรวงการคลังให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารราชการของกระทรวงการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี)  

- 
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. กระทรวงการคลังสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

ค่าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเป้าหมายตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่ระดับกรม
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่สอดคล้อง
และเป็นประโยชน์กับองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสร้างกระบวนงานใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีด
สมรรถนะให้กับส่วนราชการในสังกัดได้ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 นายวิทยา เตชะมหานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวสุภาพ ผ่องอําไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ต่อ 2618 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรอง 
และประเมินผลการปฏิบั ติราชการ ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

2 เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและทุกส่วนราชการใน
สังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4 ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง- การคลังจดัทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
5 ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง การคลัง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทํากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง การ
คลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 

1 หน่วย             

2.  เจรจาตัวชี้ วัดประกอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลังและทุกส่วน
ราชการในสังกัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  

2 หน่วย             

3.  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงการคลัง
และทุกส่วนราชการในสังกัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 ชุด             

4.  ติดตามให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํารายงาน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
2553 

1 ชุด             

5.  ติดตามให้หน่วยงานในสงักัด
กระทรวงการคลงั จัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 เล่ม             
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โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
 
1. สาระสาํคญั 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลภายใต้การนําของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ได้แก่ “ข้อ 3.5.2 ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน เพื่อนําไปสู่การ
ลดหนี้หรือยืดเวลาชําระหนี้ หรือลดอัตราดอกเบ้ีย หรือพักชําระดอกเบ้ีย และ ข้อ 4.2.1.10 แก้ไขปัญหา
หนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งดําเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรท้ังในและ
นอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกร ”  

ประกอบกับในปี 2552 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกประเทศไทยต้องเผชิญกับการชะลอตัวของการส่งออก 
การลดลงของจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ การลดลงของราคาสินค้าเกษตร และการชะลอการลงทุนของ
ภาคเอกชน อันจะส่งผลให้ความยากจน ปัญหาสังคมและอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น ประชาชนที่ยากจนไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินนอกระบบ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการ
ติดตามหน้ีและการคิดดอกเบ้ียที่ไม่เป็นธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวาณิช จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง  เป็นหน่วยงานหลักในการอํานวยการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน (หน้ีนอกระบบ) โดยมอบหมายภารกิจให้ธนาคารของรัฐทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(ธอท.) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย) ดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาหน้ีนอกระบบ โดยให้ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนหน้ีนอกระบบ รวมถึงการ
ปรับทัศนคติในการดํารงชีวิตของผู้ขึ้นทะเบียน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหน้ีนอกระบบเข้าเป็นหน้ีในระบบ 
2. เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ของประชาชนให้ลดลง 
3. เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือจากการลดภาระการจ่ายดอกเบ้ียมาออมเงินและเพ่ือใช้

จ่ายในส่วนที่จําเป็น 
4. เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ที่

มั่นคงให้แก่เกษตรกร มีการดํารงชีพและประกอบอาชีพภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและกระตุ้นประชาชนให้มีการออมเงินเพ่ือรักษาวินัยทางการเงินอันเป็นรากฐาน

ที่สําคัญของครอบครัวและประเทศชาติ 
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3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

ใช้เงินงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้ 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2550 จํานวนเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2553 21,535,553.10 บาท 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2551 จํานวนเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2553 38,889,248.06 บาท 

 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้กู้เงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียแพง
และไม่เป็นธรรม 

2. ลดปัญหาการทําร้ายร่างกายจากการถูกเร่งรัดหน้ีอย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้ีเงินกู้นอก
ระบบ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการดําเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น 
4. สามารถเพ่ิมโอกาสและช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินใน

ระบบของรัฐ 
5. เพ่ิมปริมาณการให้สินเช่ือในระบบเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
6. ทําให้ประชาชนได้รับทราบถึงความปรารถนาดีจากภาครัฐที่เข้ามาดูแลแก้ไขความทุกข์

ยากของประชาชนผู้เดือดร้อน 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

1. สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการอาจมีความเสี่ยงของหน้ีเสียเพ่ิมมากขึ้น หากไม่มีระบบ
การติดตามท่ีดี 

2. การกําหนดหลักเกณฑ์การให้สินเช่ือที่ผ่อนปรนและไม่เคร่งครัดของสถาบันการเงิน อาจ
ไม่เป็นธรรมกับลูกหน้ีปกติ 

3. ลูกหน้ีที่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ หากไม่มีการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูศักยภาพของลูกหน้ี
ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาว ลูกหน้ีกลุ่มน้ีจะเป็นหน้ีเสียในระบบและกลับมาเป็นปัญหาหน้ีนอก
ระบบอีก กลายเป็นหน้ีสินพอกพูนไม่รู้จบ 

4. การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นการตอกยํ้าให้ปัญหา
มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น หากรัฐไม่มีมาตรการควบคุมการปล่อยเงินกู้ของเจ้าหน้ีนอกระบบ และการให้สินเช่ือใน
ลักษณะของบัตรเครดิต รวมทั้งไม่มีมาตรการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินและเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จ่าย 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหน้ีสนิภาคประชาชน  
กระทรวงการคลัง  
โทร 02-2986250 

 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน - - 74.

89 
75 75 55 60 65 70 75 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อํานวยการ และบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
1. ติดตามการดําเนินงานการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบ  

ผู้ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ
ด้านหนี้สิน 
จํานวน  

450,000 
ราย 

            

2. ติดตามการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ท่ีเข้าสู่ระบบ ของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การอบรมและ
ฟ้ืนฟูอาชีพ 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
1. สาระสาํคญั 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและ
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา
เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อ 28 มิถุนายน 2548 ตามข้อเสนอของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือเป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
องค์กร เพ่ือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานสู่มาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. มีกรอบแนวทางการในการประเมินองค์กรด้วยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการที่
ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

2. ปรับปรุงองค์กร โดยการวัดความสําเร็จของการดําเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา
องค์การ (Improvement Plan)  

3. นําเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง 

4. สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ และอยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

2,000,000 บาท  
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง ทําให้ทราบข้อบกพร่องและสามารถกําหนดวิธีการ 
เป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือปรับปรุงองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 นางรัชนี ชุนเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ต่อ 2664 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

- - 4 5 4 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร 
3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานภายใต้  PMQA  ให้แก่ คณะทํางานฯ และเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
4 รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. 
5 ติดตามผลการดําเนินการตาม PMQA รอบ 12 เดือน 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 

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

การบริหารจัดการภาครัฐ 
คณะทํางาน  
 PMQA ปี 
2554  
สป.กค. 

            

2. จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร เป็นการ
อธิบายถึง
ภาพรวมใน
ปัจจุบันของ
ส่วนราชการ 
สภาพแวดล้อ
มในการ
ปฏิบัติภารกิจ 
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
หน่วยงานกับ
ผู้รับบริการ 
ส่วนราชการ
อ่ืน และ
ประชาชน
โดยรวม 

            

3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานภายใต้  PMQA  ให้แก่ 
คณะทํางานฯ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 

อบรมให้
ความรู้ ท่ี

เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
ภายใต้
PMQA  

จํานวน 3 
คร้ัง 

            

4. รายงานผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน ให้สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

 

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการตาม  

PMQA   
รอบ 6 เดือน 

            

5. ติดตามผลการดําเนินการตาม  
PMQA รอบ 12 เดือน 

รายงานผล
การปฏิบัติ
ราชการตาม  
PMQA  รอบ 

12 เดือน 

             

 



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 83 

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสาํคญั 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนงานอย่างมี ธรรมาภิบาล 
โดยการดําเนินงานจะคํานึงถึงดุลยภาพระหว่างองค์กร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สากล ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วม (Participation) 
2. นิติธรรม (Rule of Law)  
3. ความโปร่งใส (Transparency)  
4. การตอบสนอง (Responsiveness)  
5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness)  
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)  
8. ภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)  

และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนกลไกในการส่งเสริมและตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาลในทุกกระบวนงาน
อย่างชัดเจน 

เ พ่ือใ ห้การส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลบรรลุ เ ป้าประสงค์ที่ กล่ าว  สํา นักงานปลัด
กระทรวงการคลังได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลไว้ในมิติที่ 1 ของคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ได้แก่  “ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ” ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ระยะยาว และเช่ือมโยง
ความสําเร็จในการส่งเสริมธรรมาภิบาลประจําปี และแผนการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรในระยะยาว 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี):   

-   
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมระดับธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณต่อไปที่ชัดเจน 
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2. การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความโปร่งใส  มี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้:   

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก:  นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   นายพงศกร ต้ังเสริมวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2248 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

- - 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ที่จัดทําแล้วในปีงบประมาณ 2553 ให้เหมาะสมและพร้อม
สําหรับการนําไปปฏิบัติ 

2 - ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ 2554 ภายใต้แผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ
อย่างสมํ่าเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 
- สรุปผลความคืบหน้าการดําเนินงาน  โดยแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลความ
คืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายครบทุกระยะที่รายงาน 

3 สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ 2554 ภายใต้แผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนําเสนอผลการดําเนินการ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป  พร้อมผลการประเมินตนเองเทียบ
กับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบานงานหลักที่ดําเนินการตาม
แผนฯ ในปีงบประมาณ 2554 ต่อผู้บริหารของส่วนราชการ 

4 นําข้อมูลจากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ/
โครงการประจําปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ได้แล้ว
เสร็จ  โดยนําเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ต่อหัวหน้าส่วน
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
ราชการและได้รับความเห็นชอบให้นําไปปฏิบัติในปีต่อไป 

5 มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบานงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ ใน
ปีงบประมาณ 2554 โดยสามารถแสดงผลลพัธ์ของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรม 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 ท่ี
จัดทําแล้วในปีงบประมาณ 2553 
ให้เหมาะสมและพร้อมสําหรับการ
นําไปปฏิบัติ 

รายงานการ
ประชุม
ทบทวนฯ 

             

2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/
โครงการประจําปีงบประมาณ 
2554 ภายใต้แผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (Roadmap)  
ได้แล้วเสร็จ 

              

3. ติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอเป็น 
รายเดือนหรือรายไตรมาส และ 
สรุปผลความคืบหน้าการ
ดําเนินงาน   

รายงานผล
การติดตาม
ความกา้วหน้า 

             

4. สรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปี
งบประมาณ 2554 ภายใต้แผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
และนําเสนอผลการดําเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินการในปีต่อไป  พร้อมผล
การประเมินตนเองเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบาน
งานหลักท่ีดําเนินการตามแผนฯ 
ในปีงบประมาณ 2554 ต่อ
ผู้บริหารของส่วนราชการ 

 

รายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

5. จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 
ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) และนําเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและได้รับ
ความเห็นชอบให้นําไปปฏิบัติในปี
ต่อไป 

แผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล
และ
แผนปฏิบัติ
การ/
โครงการ
ประจําปี
งบประมาณ 
2555 
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โครงการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานและดําเนนิการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 15 วัน 
 
1. สาระสาํคญั 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2551  ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน   จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไป 

ของกระทรวงที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  ให้
สํานักงานปลัดกระทรวงมีกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

สํานักงานบริหารกลาง มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ รวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง  ซึ่งสํานักบริหาร
กลางได้กําหนดให้การประสานงานและดําเนินการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน 15 วัน เป็นตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป.กค. เพื่อกํากับให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและประชาชนที่เก่ียวข้องมาก
ที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไปด้วยความรวดเร็ว 
2.เพ่ือเป็นการบริหารจัดการงานสารบรรณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 
 

4. งบประมาณ (ถ้ามี) 
- 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การประสารงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการในข้ันตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว น้ัน 

ทําให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและประชาชนซึ่งเป็นผู้ร้องขอมายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะได้รับ
ประโยชน์ เน่ืองจากสามารถดําเนินการได้ทันเวลาในกรณีที่เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 

2. ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว   
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
1. การประสานงานและการดําเนินการที่ล่าช้าจะส่งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและ

ประชาชนที่ร้องขอมายังสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 
2. เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร เน่ืองจากต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองทราบทางจดหมาย 

ทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
 

7. ผู้รับผิดชองโครงการ 
นายประยูร  มผีล  ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ   โทร. 2209 
นางสาวศิวนีย์  ทรงดาวเรือง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  โทร. 2237 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ร้อยละความสําเร็จการตอบสนองต่อเร่ืองท่ี
ต้องประสานงานและดําเนินการกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องภายใน 15 วัน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

60 70 80 90 100 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.การตอบสนองต่อเร่ืองท่ีต้อง
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ภายใน 15 วัน 

1.1 รับหนังสือราชการจาก
หน่วยงานภายนอกหรือประชาชน
ท่ีร้องขอมาถึงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ 
1.2 พิจารณามอบหมายให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 
รับผิดชอบและประสานงาน 
1.3 แจ้งเร่ืองท่ีร้องขอให้หน่วยงาน
ภายนอกหรือประชาชนทราบโดย
โทรสาร โทรศัพท์ จอดหมา
อิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือราชการ 
ภายใน 15 วัน 

ร้อยละ 100             
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โครงการจัดทาํต้นทนุต่อหนว่ยผลผลิต 
 
1. สาระสาํคญั 

การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดแล้วนําไปเปรียบเทียบกับปีก่อน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 
ลดลง พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดทํารายงานดังกล่าวส่งให้สํานัก
งบประมาณ  กรมบัญช ีกลาง  และสําน ักงาน  กพร .  ทราบ  พร้อมจ ัดทําแผนเพิ ่มประส ิทธ ิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถคํานวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการสามารถผลการคํานวณต้นทุนไปใช้ในการ
วางแผนในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าโดยนําข้อมูลจากระบบ GFMIS ซึ่งไม่มีการ
สะสมค่าใช้จ่ายไว้ตามศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมแล้วน้ัน มาใช้ในการคํานวณต้น มาใช้ในการคํานวณต้นทุนผลิต
และต้นทุนกิจกรรม 

 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – พฤศจิกายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

ทําให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การ
วางแผนการใช้จ่ายในปีต่อๆ ไป เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ กับการดําเนินงาน 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

- 
 
7. ผู้รับผิดชองโครงการ 

นางสาววิลาสินี  โอสถาวรนันท์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง โทร 0 2273 9021 ต่อ 2100 
นางดวงมณี  พีรพัฒน์  นักวิชาการและบัญชีชํานาญการ โทร. 0 2273 9021 ต่อ 2108 
นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร 0 2273 9021 ต่อ 2636 
นายอมรชัย  บ้านเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ โทร 0 2273 9021 ต่อ 2646 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

2 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไรพร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวจัดทํารายงานการเปรียบเทียและรายงานสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ได้แล้วเสร็จและเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

3 จัดทําแผนเพิ่มระสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

4 สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรม
ย่อยดังกล่าวในระบบ  GFMIS 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ตาม เป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน งบประมาณ พ.ศ.2554 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 

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

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกาํหนดได้แล้วเสร็จ 
และรายงานผลการการคํานวณ
ต้นทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอ
ให้สํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลางและสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 

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

ต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..2553 ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง
อย่างไรพร้อมท้ังวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวจัดทํารายงานสรุปการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ได้แล้วเสร็จและเสนอให้สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

             

3. จัดทําแผนเพิ่มระสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อม
ท้ังกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน (สามารถ
วัดผลได้ และแผนฯดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงของส่วนราชการ 

             

4. สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ 
GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ  
GFMIS 

             

5. สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ได้ตาม เป้าหมายที่
กําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน และ
ผลสําเร็จตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานงบ 
ประมาณ พ.ศ.2554 และได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ 
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสาํคญั 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานให้กับประชาชน โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและสามารถกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้ 
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกล่าวได้ ส่วนราชการจึงต้องนําระบบและเคร่ืองมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาช่วยในการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมาย
ที่กําหนด รัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยส่วน
ราชการกําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปีที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ฯ 6 เดือน 9 เดือนและมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน ส่วน
ราชการทีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี เพ่ือนําไปจัดสรรให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมเป็นกระทรวงนําร่องในโครงการวาง
ระบบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหว่างส่วนราชการระดับ
กระทรวง และส่วนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ข้อตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การบริหารราชการของ สป.กค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป .กค . ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ ค่าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเป้าหมายตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสร้างกระบวนงาน
ใหม่ๆ ในการเพ่ิมขีดสมรรถนะให้กับส่วนราชการได้ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 นางนวลสกุล ประจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ต่อ 2667 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแต่ละขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2 เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ สป.กค. ประจําปีงบประมาณ 2554 
3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการของ สป.กค. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
4 ติดตามให้ทกุหน่วยงานใน สป.กค. จัดทําราละเอียดตวัช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5 ติดตามให้ทกุหน่วยงานใน สป.กค. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทํากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 

1 หน่วย             

2.  เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ สป.กค. 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

2 หน่วย             

3.  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

1 ชุด             

4.  ติดตามให้หน่วยงานใน สป.กค. 
จัดทํารายงานระเอียดตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2554 

1 ชุด             

5.  ติดตามให้หน่วยงานใน สป.กค. 
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1 เล่ม             
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โครงการการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสาํคญั 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตราที่ 30 กําหนดว่า “ในกระทรวงหน่ึง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน
กระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อ
สอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใน
กระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว” ประกอบกับ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้
กําหนดให้การพัฒนาศูนย์บริการร่วม เป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กระทรวงการคลังได้จัดต้ังศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง และเปิดให้บริการ ต้ังแต่วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และได้ดําเนินการพัฒนาศูนย์บริการร่วมอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดย
ยึดหลักให้ศูนย์บริการร่วมเป็นศูนย์กลางการให้บริการจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังอย่างแท้จริง 
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของประชาชนได้สูงสุด  
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงให้เป็นที่ยอมรับ 
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังให้

สามารถสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงานโครงการ  

ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี)  

ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังมีมาตรฐานในการให้บริการเป็นที่ยอมรับ 
2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการท่ีดีและตรงต่อความต้องการ 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวปนัดดา  พ่วงรับ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
 นางสุนีย์  เกตุแก้ว ผู้อํานวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2410, 2754 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา  ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการ
ร่วม 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีรูปแบบการดําเนินงานของศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน/ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนท่ีตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดครบทุกข้อ (19 ข้อ) 

2 สามารถให้บริการโดยใช้แบบฟอร์มคําขอรับบริการเป็นแบบฟอร์มเดียวกันได้ในงานบริการรับเร่ือง - ส่ง
ต่อ หรืองานบริการเบ็ดเสร็จ หรือระหว่างงานบริการรับเร่ือง – ส่งต่อกับงานบริการเบ็ดเสร็จ และเป็นงาน
บริการจากต่างหน่วยงานอย่างน้อย 2 หน่วยงาน 

3 สามารถให้บริการแทนกันได้ในงานบริการต่างประเภทกันไม่น้อยกว่า 2 งานบริการ 
4 มีฐานข้อมูลงานบริการท่ีให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม อย่างน้อย 2 งานบริการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือใช้

ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือการบริการประชาชนได้ 
5 มีผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมีการ

รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ  
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทําแผนการพัฒนา 
ศูนย์บริการร่วม 

แผนงาน             

2. ให้บริการรับชําระภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90  
และ 91) 

กิจกรรมการ
รับชําระภาษี 

            

3. ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ประจําศูนย์บริการร่วม 

การ
ฝึกอบรม/
สัมมนา 

            

4. สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85             

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของศูนย์บริการร่วม 

รายงาน             
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โครงการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการด้านการบริหารการเงินการคลังของประเทศ ซึ่ง
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเงินการคลัง รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องน้ันต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจภายในประเทศและ
เศรษฐกิจโลก ดังน้ัน บุคลากรดังกล่าวจึงต้องมีความรู้ในด้านกฎหมายที่จะนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง จึงเป็นเหตุให้การพัฒนากฎหมายจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทันสมัย 
และสะดวกต่อการให้บริการประชาชน 

 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 

4. งบประมาณ (ถ้ามี) 
- 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถนํากฎหมายท่ีได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ใน
การให้บริการประชาชนหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น 

2. บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้านกฎหมายได้
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  : นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมย์สุข   ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมาย 
 นางสาวพรทิพย์ บุญทวีสุข   นิติกรปฏิบัติการ 

 กลุ่มกฎหมาย โทรศัพท์   0 2273 9021 ต่อ 2626 , 2615 
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8. ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการเนินงาน 
ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน 
แต่ละขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายรายฉบับ 

2 การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ 

3 จัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย (Focus Group) 

4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี / คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย / หัวหน้าส่วนราชการ 

5 จัดส่งร่างกฎหมายไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ 
กฎหมายรายฉบับ 

             

2.การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ              
3.จัดการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้อยู่ใต้บังคับ
กฎหมาย (Focus Group) 

             

4.การพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี / คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย / หัวหน้าส่วนราชการ 

             

5. จัดส่งร่างกฎหมายไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 
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การจัดทํารายงานประจําปีของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2553 
 
1. สาระสาํคญั 

กระทรวงการคลังเริ่มจัดทํารายงานประจําปีของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 2550 - 
2551 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนใน
บทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และ
ธรรมาภิบาลในองค์กร นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ของ สป.กค. พ.ศ. 2554-2557 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
พัฒนาการบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง กลยุทธ์ที่ 2.3 : พัฒนาการบริหารแบบบูรณา
การ ได้กําหนดให้มีโครงการจัดทํารายงานประจําปีของกระทรวงการคลัง  
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 

 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ 

600,000 บาท  
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. สาธารณชนเข้าใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางสาวชนาภา  ติยะรัตนกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
โทร. 0-2273-9021  ต่อ  2674 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ทุกส่วนราชการในกระทรวงการคลัง 
 
  



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554 101 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

50 51 52 53 54 1 2 3 4 5 
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปี 
ของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 
2553 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5 5 5 5 5 ไม่
สําเร็จ

- - - สําเร็จ

 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน คําอธิบาย 

1  จัดทํารายงานประจําปีไม่สําเร็จภายในปีงบประมาณ 2553 
2  - 
3  - 
4  - 
5 จัดทํารายงานประจําปีสําเร็จภายในปีงบประมาณ 2553 

 

9. แผนปฏิบัติงาน  
 

1) การจัดทําเนื้อหารายงานประจําป:ี ตุลาคม 2553 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํา
รายงานประจําปีของ
กระทรวงการคลังฯ 

สําเร็จ             

2. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อกาํหนด
กรอบการจัดทําเนื้อหาและ
องค์ประกอบ กรอบระยะเวลา 
และแผนการดําเนินงานจัดทํา
รายงานประจําปฯี 

สําเร็จ             

3. ทุกกรมจัดส่งเนื้อหา ไฟล์รูปภาพ
พร้อมไฟล์คําบรรยายแต่ละภาพ 
และบทความที่เกี่ยวข้องให้ฝ่าย
เลขานุการคณะทํางาน 

สําเร็จ             

4. ฝ่ายเลขานุการจัดทําเนื้อหา
รายงานประจาํปี (First Draft) 
เสนอต่อคณะทํางาน 

สําเร็จ             

5. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตาม
และกํากับดูแลการจัดทํารายงาน
ประจําปีฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ฝ่ายเลขานุการดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายงาน
ประจําปีครั้งสุดท้าย (Final) 
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะทํางาน (ภายในวันท่ี  
15 ก.พ. 2554) 

             

 
 

2) การจัดพิมพ์รายงานประจําปี: พฤศจิกายน 2553 – เมษายน 2554 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างเพ่ือ
จัดทํารายงานประจําปีของ
กระทรวงการคลัง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สําเร็จ             

2. คณะกรรมการจดัจ้างฯ ทําการ
คัดเลือกผู้รับจ้างผลิตรายงาน
ประจาํปีฯ 

สําเร็จ             

3. คณะทาํงานฯ ส่งเนื้อหาและ
รูปภาพประกอบรายงาน
ประจาํปีฯ ให้ผู้รับจ้าง 

สําเร็จ             

4. ตรวจและแก้ไขปรู๊ฟรายงาน
ประจําปีฯ 

สําเร็จ             

5. ตรวจรับรายงานประจําปีท่ีพิมพ์
เสร็จเรียบร้อย 
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โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน 
 
1. สาระสาํคญั 

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไป 
ในทิศทางที่เหมาะสม เกิดความมีเสถียรภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  
ซ่ึงความสําเร็จต่างๆ  นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ภาคประชาชน  ปัจจุบันการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใช้
สื่อหลักๆ  2  รูปแบบ คือ   

1. การแถลงข่าว  
2. สื่อ Internet   
แม้ที่ผ่านมาสื่อดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัญหา

สําคัญในแง่ของการเข้าถึง ประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจไม่สามารถเข้าถึงสื่อ 
Internet ได้ เนื่องจากความไม่พร้อมของตัวประชาชนเอง  ปัญหาความเข้าใจในข้อมูลที่มีความซับซ้อน 
จนบางครั้งสื่อมวลชนที่เป็นตัวกลางนําข้อมูลข่าวสารเองก็อาจเสนอข่าวที่ผิดๆ ได้ รวมถึงปัญหาความ
สะดวกในการนําข้อมูลมาใช้ซํ้า เนื่องจากสื่อทั้ง  2 ประเภท  เป็นสื่อที่พบเห็นแล้วผ่านเลยไม่สะดวกในการ
นํากลับมาพิจารณาซ้ํา (อาทิ การออกข่าวของโทรทัศน์แบบไม่เสียเงิน แม้จะเข้าถึงประชาชนได้  
แต่ประชาชนก็จะไม่สะดวกในการนําข่าวนั้นมาใช้ประโยชน์ซํ้า) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้น  กลุ่มสารนิเทศการคลังได้ริเริ่มจัดทําแผนงานเผยแพร่-
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังขึ้นในปีงบประมาณ 2550 โดยดําเนินการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้นของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน มีเป้าหมายสําคัญในการอุดช่องว่าง/ปัญหาที่พบจากการ
ดําเนินงาน  รวมถึงการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ กับภาคประชาชน โดยพยายามเพ่ิมช่องทาง
ในการสื่อสารกับประชาชนให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อให้มากที่สุด ซึ่งจะทําให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ขณะที่
กระทรวงฯ เองก็จะสามารถควบคุมเน้ือหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตามความต้องการ  
ทําให้ประชาชนสามารถทบทวน/ใช้ซ้ําและทําความเข้าใจในเน้ือหาข้อมูลได้ 

สําหรับในปีงบประมาณ 2553 เพ่ือเป็นการต่อยอดแนวทางการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงให้มีความต่อเน่ือง เป็นผลดีต่อการสร้างความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ของ
กระทรวงฯ – ระบบเศรษฐกิจโดยรวม  กลุ่มสารนิเทศการคลังจึงได้จัดทํา “โครงการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน”  เพ่ือเป็นช่องทางสื่อในการเผยแพร่-รณรงค์ให้ประชาชนมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และเกิดความเชื่อมั่น / ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
กระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังต่อสาธารณชน และหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  และเข้าถึงประชาชนได้มากย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่างกระทรวงฯ กับประชาชนให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อให้มากที่สุด ซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้หลายช่องทาง 
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3. เพ่ือให้กระทรวงฯ  สามารถควบคุมเน้ือหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของสื่อที่เผยแพร่ออกไปได้ตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของภาครัฐ 

4. เพ่ือเป็นการอุดช่องว่าง /ปัญหาที่พบในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ 
และภาคประชาชน  ซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ กับภาคประชาชน 
 
3.ระยะเวลาดําเนินงาน  

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ 

ประมาณ  20 ล้านบาท  
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชน  มีความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในข้ อมู ลข่ าวสาร   ภาร กิจ   นโยบายของ
กระทรวงการคลังมากขึ้น และส่งผลถึงความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ 

2. ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  นโยบาย  และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังได้รับ
การเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง และประชาชนมีช่องทาง/โอกาสในการเข้าถึงและ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังได้ในความถี่ที่มากขึ้น 

3. กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเน้ือหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สื่อที่เผยแพร่ออกไปได้ตามความต้องการ ซึ่งประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทั้งภาครัฐ 
 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

อาจมีการต้ังคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณาชนถึงความคุ้มค่าในการดําเนินการ
กิจกรรมดังกล่าว   

วิธีแก้ปัญหา   ดําเนินงานโครงการโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม ตามระเบียบ
พัสดุ สํานักนายกฯ 
 
7. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายปิยะภัทร  ไชยสาม นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ 
นายเชาวลิต  บุญภูษิต นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ 
นายณัฐพงษ์  ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มสารนิเทศการคลัง  โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2204 , 2258, 2256 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง :  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา  ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
โครงการเผยแพร-่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน 
 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงานโครงการฯ และนําเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

2  ดําเนินการในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

3  มีการเผยแพร่ / ออกอากาศส่ือ 

4 จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา 

5 ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลังของประชาชนจากสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงาน
โครงการฯ  

1 คร้ัง             

2. นําเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

1 คร้ัง             

3. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 คร้ัง             

4. เผยแพร่ / ออกอากาศสื่อ 1 ช่วง             

5. จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม 
และสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงพิจารณา 

1 คร้ัง             
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โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
 
1.  สาระสําคญั 

1. ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 
กําหนดให้กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบดําเนินการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบภายใต้กฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเงินภาคประชาชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ประกอบกับ 
กลุ่มป้องปรามฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเงินภาคประชาชน ซึ่งมีภารกิจ
ในด้านการแก้ปัญหาการเงินนอกระบบที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามนัยที่กล่าว และได้สั่งการให้ 
กลุ่มป้องปรามฯ ดําเนินการต่อไป 

2. ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนปฏิบัติการการเงินภาคประชาชน 
(Action Plan) ในการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย พนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานส่งเสริมธุรกิจของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้นําองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของ ธ.ก.ส. หรือ
ผู้แทน และบุคลากรในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการในจังหวัด ได้แก่ ผู้แทนจาก
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพ่ือให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น จํานวนรุ่น
ละประมาณ 80 – 150 คน  

3. สําหรับรูปแบบการฝึกอบรมมีทั้งภาควิชาการ (เน้นความรู้พ้ืนฐาน) และภาคปฏิบัติ 
(แบ่งกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรม / วิชาการ) ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ และภารกิจของกระทรวง การ
คลังในการ บริหารจัดการการเงินภาคประชาชน (ด้านการป้องปรามการเงินนอกระบบ) สถานการณ์การเงิน
นอกระบบในปัจจุบันและแนวโน้ม ลักษณะและรูปแบบของการเงินนอกระบบที่เข้าข่ายกระทําความผิด
กฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง และวิธีการป้องกันหรือเมื่อ
ถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงแล้วจะปฏิบัติอย่างไร และที่สําคัญการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร
จัดการการเงินภาคประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง โดยในปีงบประมาณ 2554 กลุ่ม
ป้องปรามฯ กําหนดจะดําเนินการจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 4 รุ่นใน 4 จังหวัด ได้แก่ ในไตรมาสที่ 2 รุ่นที่ 27 
และรุ่นที่ 28 วันที่ 17 – 21 มกราคม 2554 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และนครสวรรค์ และไตรมาสท่ี 3 รุ่นที่ 29 
และรุ่นที่ 30 ในเดือนมิถุนายน 2554 ที่จังหวัดมุกดาหารและอํานาจเจริญ 

4. ในการน้ี กลุ่มป้องปรามฯ ได้กําหนดจะนําสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาทิ เสื้อยืด 
(T-Shirt) สมุดบันทึก (Diary) ปากกาลูกลื ่น กระเป๋า (ถุงทะเล) แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือวิทยากร แผ่น
บันทึกเสียง (CD) และแผ่นบันทึกภาพยนตร์ (VCD) เป็นต้น ไปมอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือนําไปแจกจ่าย
แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้ามามี ส่วนร่วม
ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ และให้ความร่วมมือในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลแก่ทางราชการ
มากย่ิงขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเงินนอกระบบที่เข้าข่ายเป็น

การกระทําความผิดภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังมากขึ้น  
2. เพ่ือเป็นการดําเนินการสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาค

ประชาชน และปัญหาการเงินนอกระบบได้อย่างย่ังยืน ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการ 
ป้องปรามการเงินนอกระบบในเชิงรุก โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเงินภาคประชาชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ให้ครอบคลุมทั่วถึงและเป็นไปอย่างต่อเน่ืองมาก
ย่ิงขึ้น 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ความเข้าใจและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับไป
เผยแพร่ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4.เ พื ่อ ให ้กลุ ่มป ้อ งปรามการ เ ง ินนอกระบบ  สําน ัก งานปล ัดกระทรวงการคล ัง 
กระทรวงการคลัง เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนวิทยากรตัวคูณในการดําเนินการป้องปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบ ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้าน
ข้อมูลและสื่อต่างๆ รวมท้ังยังเป็นศูนย์กลางในการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลธุรกิจการเงินนอก
ระบบในต่างจังหวัด เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ ์ 
 
3.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
 

ไตรมาสที ่ รุ่นที่ / จังหวัด วันที่ / เดือน หมายเหตุ 

2 รุ่นที่ 27 และ 28 
(สุพรรณบุรี / นครสวรรค์) 17 - 21 มกราคม  2554 

 

กําหนดวันเดินทางไป 
จัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 29 
และ 30 อยู่ในระหว่าง
การประสานงานกับ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 3 รุ่นที่ 29 และ 30 

(มุกดาหาร/อํานาจเจริญ) มิถุนายน  2554 

 
4.  งบประมาณ 

500,000 บาท  
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือป้องกันต้ังแต่เริ่มต้นและหยุดย้ังการระดมทุนในการเงินนอกระบบท่ีเข้าข่ายผิด
กฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง มิให้แพร่ขยายเป็นวงกว้างจนยากแก่การแก้ไข 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปในเชิงรุกให้มีความรู้เท่า
ทันการเงินนอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทําให้จํานวน
ประชาชนที่ถูกหลอกลวงและฉ้อโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบลดลง 
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3. ประชาชนท่ัวไปและเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน 
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากวิทยากรตัวคูณและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

4. จํานวนประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกหลอกลวง ฉ้อโกง ร้องเรียน และแจ้ง
เบาะแสผ่านศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ (Hotline) หมายเลข 1359 และตู้ปณ. 1359  แก่ทางราชการ
เพ่ิมขึ้น 
 
6.  ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- 
 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายจิระ  พันธ์คีรี ผู้อํานวยการกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ  

นายศุภมงคล  โชติกเสถียร ผู้อํานวยการศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 
กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2635 

 
8.  ตัวชี้วัดผลการดําเนนิงาน 

ร้อยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบท่ี
ผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับประชาชน 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

การให้คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ มีหน่วยเป็นร้อยละ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
89.00 90.50 92.00 93.50 95.00 

 
โดยมีสูตรการให้คะแนน ดังน้ี ∑n =  ระดับคะแนนที่ได้เป็นร้อยละ 

 จํานวนจังหวัด 
 
หมายเหตุ 1)  “วิทยากรตัวคูณ” หมายถึง ผู้ที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมที่สามารถนําความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง 
 2)  n  คือ จํานวนวิทยากรตัวคูณที่ส่งแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบ กลับมายังกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ หารด้วย จํานวนวิทยากรตัวคูณที่เข้ารับการอบรม X 100 
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9.  แผนปฏิบติังาน 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ดําเนินการฝึกอบรมวิทยากร 
ตัวคูณ ภายใต้โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบให้กับหน่วยงาน
และประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 
95.00 

            

2. ดําเนินการจัดทําสื่อในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เพ่ือให้วิทยากรนําไปแจกจ่าย 
แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. และประชาชน
ท่ัวไปโดยวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 

-             
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โครงการซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527  

 
1.  สาระสําคญั 

ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนปฏิบัติการการเงินภาคประชาชน 
(Action Plan) ในการดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการการซักซ้อมความรู้ความ
เข้าใจฯ   โดยกําหนดจังหวัดเป้าหมายซึ่งแบ่งจังหวัดเป็นไปตามภาคต่างๆ ที่กรมสรรพากรกําหนด รวม 9 ภาค 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สําหรับรูปแบบเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ซึ่งจัดให้มีการแบ่งกลุ่ม 
ตามจังหวัด ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินฯ ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 36 
และหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด หรือ
ผู้แทน รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ จํานวนกลุ่มละ  6 – 10 คน โดยจะมีวิทยากรบรรยายและวิทยากรประจํากลุ่ม 
กลุ่มละ 1 คน ทําหน้าที่คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําโดยอธิบายข้อซักถามหรือข้อสงสัยในปัญหาที่พบ เพ่ือ
นําข้อสรุปที่ได้นําไปปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินฯ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปแนวทาง
เดียวกันทุกจังหวัด เพ่ือนําปัญหาและอุปสรรค หรือข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาฯ ของแต่ละจังหวัด/กลุ่ม นํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อไป ในเบ้ืองต้นกลุ่มป้องปรามฯ ได้กําหนด
จัดการประชุมสัมมนาฯ ไว้ ดังน้ี  

(1) การประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1/2554 เดือนเมษายน 2554 ได้กําหนดจังหวัดเป้าหมาย 
ในภาค 12 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด 
โดยใช้อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาฯ  

(2) การประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 2/2554 เดือนสิงหาคม 2554 ได้กําหนดจังหวัดเป้าหมาย 
ในภาค 9 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี รวม 8 จังหวัด โดยใช้จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาฯ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่ประจําในสังกัดหน่วยงานอ่ืน และคณะอนุกรรมการฯ ได้
ทบทวนบทบาทหน้าที่และวิธีการข้ันตอนในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเป็นการฝึกปฏิบัติงาน
ร่วมกันในฐานะคณะอนุกรรมการฯ  

2. เพ่ือนําความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในคณะอนุกรรมการฯ มา
รวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการกําหนด
นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบท่ีผิดกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องต่อไป 

3. เพ่ือเป็นการป้องกัน และหยุดย้ังการขยายตัวของธุรกิจการเงินนอกระบบตั้งแต่ต้นไม่ให้
ลุกลามสร้างความเสียหายต่อประชาชน และระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัด และลดภาระในการดําเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม 
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3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 

ไตรมาสที ่ ครั้งที่ / จังหวัด เดือน หมายเหตุ 

3 ครั้งที่ 1/2554 
(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) เมษายน  2554 

กําหนดวันเดินทางไป
จัดสัมมนาในครั้งที่ 1 
และคร้ังที่ 2  อยู่ใน
ระหว่างการประสาน 
งานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
4 ครั้งที่ 2/2554 

(จ.นครราชสีมา). สิงหาคม  2554 

 
4.  งบประมาณ 

800,000 บาท 
 
5.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง สามารถนําความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในคณะอนุกรรมการฯ มารวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้อง
ปรามธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องต่อไป  
 
6.  ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

- 
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายจิระ  พันธ์คีรี ผู้อํานวยการกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ   
นายศุภมงคล  โชติกเสถียร ผู้อํานวยการศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 
กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2635 

 
8.  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ร้อยละความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนาจากการรวบรวมแบบประเมินผลการ
ประชุมสัมมนาฯ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  

ร้อยละความคิดเห็นที่มี ต่อการจัดประชุมสัมมนาในระดับดีขึ้นไปตามแบบประเมินผลการ
ประชุมสัมมนาฯ ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ส่งคืนให้หลังการประชุมสัมมนาฯ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
น้อยกว่าร้อยละ 65 ร้อยละ 65-69.99 ร้อยละ 70-74.99 ร้อยละ 75-79.99 ร้อยละ 80% ขึ้นไป
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9.  แผนปฏิบติังาน 
  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการตามโครงการซักซ้อม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ 

การแสดง
ความคิดเห็น
ในแบบ
ประเมินผล
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดประชุม 
สัมมนาของ
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุม 
สัมมนา 
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โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow  
และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

 
1. สาระสาํคญั 

กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน์คือ เป็นกระทรวงที่บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
ประชาชนในการสร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวไทย 

เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว หน้าที่สําคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหารกระทรวงการคลัง  จึง
เป็นการลงพ้ืนที่ทําความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหา ช้ีแจง-ทําความเข้าใจใน
กรณีที่มีนโยบาย / โครงการ / กิจกรรมของภาครัฐใหม่ๆ หรือในเร่ืองที่ประชาชนยังมีความไม่เข้าใจ รวมถึงยัง
ต้องทําหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม การขยายฐานการลงทุน (RoadShow) 
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ี จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการขยายความผลการเดินทางไปประชุม
ทั้งใน และ นอกประเทศสู่สาธารณชน เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  รวมถึงการสร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสาร การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ์ สื่อมวลชน
สัมพันธ์ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผ่านกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน มวลชนสัมพันธ์  สื่อมวลชนสัมพันธ์ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี เมื่อประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ เห็นภาพที่ชัดเจนและถูกต้องเก่ียวกับนโยบาย
และภารกิจด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแล้ว ก็ย่อมส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการดําเนินงานสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นใน
ท้ายที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูก ต้อง  เ ก่ียวกับนโยบายหรือภารกิจของ
กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องซึ่งยากต่อการทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนให้ได้รับทราบ หรือ
เข้าใจมากย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้างเศรษฐกิจของชาติ 

3. เพ่ือให้สื่อมวลชนได้เห็นลงดูงาน/ พบเห็นข้อเท็จจริงในพ้ืนที่/ต่างประเทศ เพ่ือให้เห็น
ภาพท่ีชัดเจน สามารถสื่อสาร-เผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้อง เป็นผลดีต่อการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง 
 
3.ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ  

3,000,000 บาท 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการกระจายข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังให้เข้าถึงสาธารณชน / 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ทั้งในและนอกประเทศ  
2. ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ ทั้งในและนอกประเทศ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ

ไทยที่แท้จริง และ มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้มากขึ้น 
3. ผู้บริหารของกระทรวงการคลังมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงในพ้ืนที่ เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย   
 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

อาจมีการต้ังคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณาชนถึงความคุ้มค่าในการดําเนินการ
กิจกรรมดังกล่าว   

วิธีแก้ปัญหา พยายามให้สื่อมวลชน/ สาธารณาชน ได้รับทราบข้อมูล /ผลการดําเนินงาน
โครงการมากที่สุด โดยในที่น้ีจะขออธิบายเฉพาะการดําเนินงานการจัด Roadshow และ การจัดทํารายงาน
การการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ กล่าวคือ เมื่อมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว กสค. จะจัดทีมเจ้าหน้าที่ 
และ สื่อมวลชนติดตามทําข่าว ทีมละ 7 คน/ครั้ง  

o เจ้าหน้าที่บันทึกภาพน่ิง/ประสาน /ส่งข่าว  1 คน 
o เจ้าหน้าที่ภาพเคล่ือนไหว/ประสาน /ส่งข่าว    1 คน 
o สื่อโทรทัศน์ 2 คน  
o สื่อแขนงอื่นๆ 3 คน  
เพ่ือทําหน้าที่ติดตามทําข่าวการประชุม/กิจกรรมต่างๆ ในต่างประเทศ เพ่ือส่งข่าวความ

เคลื่อนไหวภารกิจต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูงในการ RoadShow/การประชุมต่างๆ ในต่างประเทศ กลับมายัง
ประเทศไทย รวมถึงการประสานสื่อท้องถิ่นในประเทศน้ันๆ เพ่ือสัมภาษณ์พิเศษ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทําให้
สาธารณชนได้ทราบข้อมูลกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกระทรวงฯ ในการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ครบถ้วน ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 
7. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายปิยะภัทร  ไชยสาม นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ 
น.ส.สุรีย์พร  ชัยยะรุ่งสกุล เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
นายณัฐพงษ์  ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2204 , 2258, 2256 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง :  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา  ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow และ
การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

- - 5 5 5 1 2 3 4 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 รวบรวมข้อมูล และจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2554 (ซ่ึง

รวมถึงกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ) 
2 เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
3 สรุป-รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow  และการเจรจาธุรกิจและประชุม

นานาชาติคร่ึงปีแรก (ไตรมาสท่ี 1-2) 
4 สรุป-รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow  และการเจรจาธุรกิจและประชุม

นานาชาติคร่ึงปีหลัง (ไตรมาสท่ี 3-4) 
5 นําเสนอรายงานสรุปการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow  และการเจรจาธุรกิจและประชุม

นานาชาติให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ และเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
 
9.  แผนปฏิบติังาน 

 กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมข้อมูล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
กระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ 2554 

1 คร้ัง             

2.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงอนุมัติ 

1 คร้ัง             

3.สรุป-รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่-
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow  และการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติคร่ึงปีแรก 
(ไตรมาสท่ี 1-2) 

1 คร้ัง             

4.สรุป-รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่-
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow  และการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติคร่ึงปีหลัง 
(ไตรมาสท่ี 3-4) 

1 คร้ัง             
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 กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.นําเสนอรายงานสรุปการเผยแพร่-
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Roadshow  และการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ และเพ่ือ
เผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

1 คร้ัง             
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โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) 
 

1. สาระสาํคญั 
ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ 

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   โดยที่กระทรวงการคลังจะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ต้ังไว้น้ัน จะต้องขับเคลื่อนด้วย ความ
เช่ียวชาญอย่างมืออาชีพของบุคลากร  ความทันสมัยของระบบการบริหาร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และกระบวนที่สําคัญที่จะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยู่ตรงจุดน้ันได้ ต้อง
ใช้กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ในระดับองค์การและประเทศในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความก้าวหน้า  บุคลากรในสัง กัด
กระทรวงการคลังจึงจําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานได้เหมาะสมท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 

กระทรวงการคลังในฐานะเป็นกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย   
จึงจําเป็นจะต้องมีกรอบมีแผนในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  และ ภารกิจ
ของหน่วยงาน  ดังน้ันจึงถือได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) เป็นเคร่ืองมือสําคัญใน
การบริหารจัดการเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทํางาน  อย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และจะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้   
 
2 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ข้าราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือให้นักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้นํา การบริหาร
ยุคใหม่ 

3. เพ่ือให้ข้าราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์
สากล  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตุลาคม 2553  -  กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ 

ประมาณ 79 ล้านบาท 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่
ปรับเปลี่ยนได้อย่างมืออาชีพ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

- 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
  หมายเลขโทรศัพท์  0 2273 9021 ต่อ 2601 
 นางสาวนงนุช  นุตรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  หมายเลขโทรศัพท์  0 2273 9021 ต่อ 2610 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินการ 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง  
(ด้านบริหาร) 

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ

ดําเนินงานแต่ละข้ันตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบคุลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงการคลัง
(ถ้ามี) 

3  แจ้งแผนพัฒนาบคุลากรให้หน่วยงานราชการในสังกัดทราบ พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action 
Plan) 

4  สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

5 สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 75 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อ
คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถ้ามี) 

 

แผนงาน             
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรให้
หน่วยงานราชการในสังกัดทราบ 
พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( 
Action Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนท่ีได้รับการ
อนุมัติ 

การจดั
กิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 
1. สาระสําคัญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการหน่ึงในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มี
วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ
และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง”  ซึ่งมีภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิได้
กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  รวมทั้งการประสานการกําหนดนโยบาย  
ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  บริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร   

ดังน้ันในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น้ัน ต้องอาศัย   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซึ่งป็นหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์การและประเทศในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความก้าวหน้า บุคลากรในภาครัฐจึง
จําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานได้เหมาะสมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
โดยจะต้องคํานึงถึงทิศทางตามท่ีองค์กรต้องการ  
 

2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือให้ข้าราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์

สากล  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ 

ประมาณ  3.5  ล้านบาท 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างมืออาชีพ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

- 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
  หมายเลขโทรศัพท์  0 2273 9021 ต่อ 2601 
 นางสาวนงนุช  นุตรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  หมายเลขโทรศัพท์  0 2273 9021 ต่อ 2610 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินการ 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จ

ของการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบคุลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงการคลัง
(ถ้ามี) 

3  แจ้งแผนพัฒนาบคุลากรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบพร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนท่ีได้รับการอนุมัติ 

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2553 
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.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อ
คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถ้ามี) 
 

แผนงาน             
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กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรให้
หน่วยงานราชการในสังกัดทราบ 
พร้อมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( 
Action Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนท่ีได้รับการ
อนุมัติ 

การจดั
กิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1.  สาระสาํคญั 
กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ให้มคีวามรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอ่ืน ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในอนาคต 

2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีช้ันสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้กับทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารต่อไป 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

เงินงบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2554 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

5.1 บุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ให้มคีวามรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทาํงาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต 

5.3 บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีความรู้  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เพ่ือรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
6. ผลกระทบทางลบทีค่าดวา่จะเกิดขึน้  

ข้อจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางวันดี  แสงชลินทร ์ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
นางบุษกร  เณรสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   
นายเฉลิมศักด์ิ  เลิศวงศ์เสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายจตุรภัทร  พรหมธนโชค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
น.ส.ธนาวรรณ  ไพศาลพานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   
นางอริน  เกียรติสถิตกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   
น.ส.อารียา  โพธิสาร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
ส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2273 9021 ต่อ 3204 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
ฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- - - 5 - 1 
(60%)

 
 

2 
(70%) 

 
 

3 
(80%)

 
 

4 
(90%)

 

5 
(100%)

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน
ครบถ้วนตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดทํารายละเอียดโครงการ 
2 ขออนุมัติโครงการ และแจ้งรับสมัครให้หน่วยงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
3 พิจารณาคัดเลือก และทําหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรม
4 ดําเนินการฝึกอบรม และทําหนังสือส่งตัวกลับพร้อมผลการฝึกอบรม
5 สรุปรายงานและประเมินผลการดําเนินงาน
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี 2553 

1 โครงการ             

เงินงบประมาณ 
1. วางแผนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ 
4. ดําเนินการโครงการฝึกอบรม 
5. รายงานและประเมินผลโครงการ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

      

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
1. วางแผนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ 
4. ดําเนินการโครงการฝึกอบรม 
5. รายงานและประเมินผลโครงการ 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
1. สาระสาํคญั 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานท่ี
ดูแลรับผิดชอบงานด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง  ได้มีระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ อุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึง
รายการซอฟต์แวร์ และลิขสิทธ์ิการใช้งาน  เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังใน
หลายๆ กิจกรรม และได้จัดหาเพ่ิมเติมในโครงการต่างๆ แต่ละปี จํานวนหลายรายการด้วยกัน ดังน้ัน จึงต้องมี
การบริหารจัดการ รายการทะเบียนคุม เพ่ือการดูแล และการจัดสรรทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

จัดทําระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  เพ่ือการดูแล 
การทํารายการทะเบียนคุม และการจัดสรรทรัพยากร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

ไม่มี (พัฒนาโดย สพร. เอง) 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. รายการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เป็นปัจจุบัน 
3. การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ พร้อมลิขสิทธ์ิต่างๆ ที่ถูกต้อง  
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายวนา พรนราดล ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ  
 โทร 0 2273 9021 ต่อ 3301 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- - - 5 - 60% 70% 80% 90% 100%

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน
ครบถ้วนตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สํารวจความต้องการผู้ใช้ระบบงาน 
2 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน และโครงสร้างฐานข้อมูล 
3 การพัฒนาและทดสอบระบบงาน 
4 การจัดเตรียมข้อมูลต้ังต้น การตั้งค่าระบบ และการกําหนดสิทธ์ิการใช้งาน 
5 การใช้งานจริงและประเมินผลการใช้ระบบ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สํารวจความต้องการผู้ใช้
ระบบงาน 

1 กระบวนงาน
 

 
 

           

2. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานและโครงสร้าง
ฐานข้อมูล 

1 กระบวนงาน
 
 

 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. การพัฒนาและทดสอบระบบงาน 
 

1 กระบวนงาน             

4. การจัดเตรียมข้อมูลต้ังต้น การต้ัง
ค่าระบบและการกําหนดสิทธ์ิการ
ใช้งาน 

1 กระบวนงาน
 
 

 
 
 

        
 

   
 

5. การใช้งานจริงและประเมินผลการ
ใช้ระบบ 

1 กระบวนงาน             
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ  
(ระบบรายงานผู้ลาเกินสิทธ์ิของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว) 

 
1. สาระสาํคญั 

เน่ืองจากระบบการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวในปัจจุบัน เกิด
ปัญหากับการจ่ายเงินเดือนเกินสิทธ์ิสําหรับผู้ที่ลาราชการเกินกําหนด ซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ทําให้เกิด
การสูญเสียงบประมาณ เน่ืองจากบางคร้ังไม่สามารถติดตามผู้ที่รับเงินเดือนเกินสทิธ์ิให้มาคืนเงินได้   
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการเดิม ให้สามารถตรวจสอบผู้ลาเกินสิทธ์ิ
ของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
  
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ลดการผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน 
2. เพ่ิมความเร็วในการตรวจสอบการลาราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 

  
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 - 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายวนา พรนราดล ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ  
 โทร 0 2273 9021 ต่อ 3301 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ 

- - - 5 -   60% 70% 80% 90% 100%
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน

ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบการลงเวลาปฏิบติัราชการของ สป.กค. ท่ีใช้งานในปัจจุบัน  

2 วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างข้อมูล ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานและออกแบบรายงาน 

3 พัฒนาระบบ และดําเนินการทดสอบระบบงาน (Unit Test and System Integration Test) 

4 ทดสอบการใช้ระบบงาน (User Acceptance Test : UAT) และฝึกอบรมผู้ใช้งาน 

5 ติดต้ังใช้งานและปฏิบัติงานจริง(Installation and Go Live) 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบ
การลงเวลาปฏิบติัราชการของ 
สป.กค. ท่ีใช้งานในปัจจุบัน 

1 
 

    
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และออกแบบรายงาน 

1 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. พัฒนาระบบ และดําเนินการ
ทดสอบระบบงาน (Unit Test 
and System Integration 
Test) 

1 
 

      
 

   
 

 
 

 
 

 
 

4. ทดสอบการใช้ระบบงาน (User 
Acceptance Test : UAT) และ
ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 

1 
 

          
 

 
 

 
 

5. ติดต้ังใช้งานและปฏิบัติงานจริง
(Installation and Go Live) 

1             
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โครงการระบบเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา (OT) 
 

1. สาระสาํคญั 
เน่ืองจากปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินล่วงเวลาต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องในการขอเบิก ซึ่ง

อาจเกิดปัญหาความไม่ถูกต้องในขั้นตอนการขอเบิกและต้องส่งกลับเพ่ือแก้ไข ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิก
จ่ายเงินล่วงเวลาได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นระบบในการขอเบิกจ่ายเงินล่วงเวลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราวได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

- 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. ลดความผิดพลาดในการขอเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา 
2. เพ่ิมความรวดเร็วในการขอเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
- 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รบัผิดชอบหลัก : นายวนา พรนราดล ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ  
 โทร 0 2273 9021 ต่อ 3301 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการระบบ
เบิกจ่ายเงินล่วงเวลา 

- - - 5 -   60% 70% 80% 90% 100%
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน

ตามผลลัพธ์ดังน้ี 
ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมลูระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการและศึกษาระเบียบวิธีการเบิก
จ่ายเงินล่วงเวลาของ สป.กค. ที่ใช้งานในปัจจุบัน 

2 วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างข้อมูล ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและออกแบบรายงาน 
3 พัฒนาระบบ และดําเนินการทดสอบระบบงาน (Unit Test and System Integration 

Test) 
4 ทดสอบการใช้ระบบงาน (User Acceptance Test : UAT) และฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
5 ติดต้ังใช้งานและปฏิบัติงานจริง(Installation and Go Live) 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบ
การลงเวลาปฏิบติัราชการและ
ศึกษาระเบียบวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ล่วงเวลาของ สป.กค. ท่ีใช้งานใน
ปัจจุบัน 

1 กระบวนงาน
 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

2. วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูล ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และออกแบบรายงาน 

1 กระบวนงาน
 

    
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. พัฒนาระบบ และดําเนินการ
ทดสอบระบบงาน (Unit Test 
and System Integration 
Test) 

1 กระบวนงาน
 

         
 

 
 

 
 

 
 

4. ทดสอบการใช้ระบบงาน (User 
Acceptance Test : UAT) และ
ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 

1 กระบวนงาน
 

          
 

 
 

 
 

5. ติดต้ังใช้งานและปฏิบัติงานจริง
(Installation and Go Live) 

1 กระบวนงาน             
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โครงการระบบบูรณาการข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
1. สาระสาํคญั 

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย และเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้
เป็นมาตรฐานการทํางานในระดับสากลมากย่ิงขึ้น โดยนําเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่ทันสมัยมา
ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ   

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามแนวทางของ ก.พ.ร. ซึ่งมีกรอบและแนวการจัดทํารายงานที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน จึงได้มีการ
จัดทําระบบบูรณาการข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนํารายงานในส่วนที่เก่ียวข้อง
ผนวกรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  โครงการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทํารายงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตาม
แผนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
 2. เพ่ือมีระบบช่วยสนับสนุนในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการและ
แผนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2554 - 2555 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 
 - 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. มีระบบช่วยสนับสนุนการกํากับติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. หน่วยงานได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
3. หน่วยงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงานได้

ผ่านทางเว็บไซต์ 
4. สามารถรายงานการดําเนินงานต่าง ๆ ใหผู้้บริหารสามารถทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
5. มีฐานข้อมูลเป็นแหล่งเดียวกัน  สามารถค้นหาได้ง่าย และรวดเร็ว 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 - 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางเสาวภา บุญธรรม ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
 โทร 0 2273 9021 ต่อ 3501 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบูรณา
การข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- - - 5 - 1 
60%

2 
70% 

3 
80% 

4 
90% 

5 
100%

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ประชุม/ประสานงานกับรายละเอียดผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมเอกสารและความเป็นไปได้ของระบบ 
3 วิเคราะห์และออกแบบการบูรณาการฐานข้อมูล 
4 ออกแบบหน้าจอระบบ 
5 จัดทํา Prototype ระบบ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุม/ประสานงานกับ
รายละเอียดผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 กระบวนงาน             

2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมเอกสาร
และความเป็นไปได้ของระบบ 

1 กระบวนงาน             

3. วิเคราะห์และออกแบบการบูรณา
การฐานข้อมูล 

1 กระบวนงาน             

4. ออกแบบหน้าจอระบบ 1 กระบวนงาน             
5. จัดทํา Prototype ระบบ 1 กระบวนงาน             
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โครงการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์  (GFMIS ) 

 
1. สาระสาํคญั 

การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เป็นการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการ และควบคุมดูแลระบบ GFMIS เพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ถึงการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือข่าย การจัดหาสถานที่ต้ังสําหรับสําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง  การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านระบบ GFMIS และการบํารุงรักษา และ
ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยไม่รวมถึงการแก้ไขหรือพัฒนา
เพ่ิมเติมในฟังก์ช่ันการทํางานใหม่  และ SAP Module ใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือข่าย ผู้รับจ้าง 
ต้องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายและคู่สายสัญญาณเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  ศูนย์
คอมพิวเตอร์สํารอง ระบบ GFMIS และส่วนราชการต่างๆ  โดยมีระบบเครือข่ายในส่วนที่เช่ือมต่อกับส่วน
ราชการจํานวน 822 Link พร้อมกันน้ี  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการบริหารและควบคุมระบบเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ระบบงาน GFMIS สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง  

2. จัดหาสถานที่สําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง  ผู้รับจ้าง 
ต้องจัดสถานท่ีสําหรับติดต้ัง Server ส่วนกลางและอุปกรณ์  ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์
สํารอง และจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเป็น ได้แก่  บริการระบบไฟฟ้า  ระบบ UPS  ระบบปรับ
อากาศ   ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ห้องปฏิบัติการ  และห้อง Server 
(Access Control) เพ่ือให้อุปกรณ์  Server ส่วนกลาง  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง  
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และควบคุม

ระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
3.1 บุคลากรด้านบริหารงานสารสนเทศ   
3.2 บุคลากรด้านเทคนิค   

4. ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software 
ดําเนินการบํารุงรักษา Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยจัดให้มีบริการ

การบํารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)  ในส่วนของ Hardware  อย่างน้อยปีละ 4 
ครั้ง  และดําเนินการบริหารและควบคุมระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพ   โดยมี Hardware และ Software ที่
ต้องดําเนินการบํารุงรักษาดังน้ี 

4.1 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  
4.2 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 
4.3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ 
4.4 ระบบการรักษาความปลอดภัย 
4.5 SAP Software 
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2. วัตถุประสงค์ 
ระบบ GFMIS เป็นการพัฒนาระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่าง

สมบูรณ์แบบเป็นระบบครบวงจร ทั้งในด้านรายรับ  รายจ่าย  การกู้เงิน เงินคงคลัง  บัญชีการเงินแบบเกณฑ์
คงค้าง  บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry  รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง  การ
จัดทํา  การอนุมัติ  การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ ที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล แบบ Output-Outcome  เพ่ือสร้างให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ 
Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่ จังหวัด  โดยเป็น
ระบบงานที่รองรับการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมายในปัจจุบัน  สร้างให้เกิดมาตรฐานรหัส (Standard 
code) และมาตรฐานกระบวนงาน (Standard Working Process) ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ที่เน้นผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุน และมุ่งสู่การ
ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Government) 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2544 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

295  ล้านบาท  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  โครงการระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ในสังกัดกระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณ 2554 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารจัดการและควบคุม  ดูแลเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและคู่สายสัญญาณเพ่ือ
เช่ือมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองระบบ GFMIS และส่วนราชการต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง เพ่ือให้อุปกรณ์  
Server ส่วนกลาง  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง  สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา  

3. สามารถดําเนินการบํารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดย
จัดให้มีบริการการบํารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)  ในส่วนของ Hardware  อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง  และดําเนินการบริหารและควบคุมระบบงาน ให้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น    

 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

- 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายวนา พรนราดล ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ  
 โทร 0 2273 9021 ต่อ 3301 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5 5 5 5  1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 การจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือข่าย 

2 การจัดหาสถานท่ีสําหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 

3 การจัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ให้มีบริการต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

4 การบํารุงรักษาท้ังด้าน Hardware และ Software 

5 การส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS รายเดือน (12 เดือน) 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. บริหารจัดการและควบคุม ดูแล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ระบบ GFMIS 

40 %             

2. บํารุงรักษาท้ังด้าน Hardware 
และ Software 

40 %             

3. ส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และบํารุงรักษาระบบGFMIS ราย
เดือน 

20 %             

 
หมายเหตุ : การตรวจรับงานในงวดสุดท้าย กรรมการตรวจรับไม่เกิน 15 ต.ค. 
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โครงการส่วนขยายระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล GFMIS (Extend CA Service GFMIS) 
 

1. สาระสาํคญั 
การใช้งานระบบ GFMIS ได้ให้บริการหน่วยเบิกจ่าย 8,000 หน่วยเบิกจ่าย ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามระบบ GFMIS ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติม ทั้ง Hardware / Software / Network รวมทั้ง
การปรับปรุงระบบ GFMIS Version 2 และระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key   
ในการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ GFMIS Excel Loader สําหรับผู้ใช้บริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต ทําให้การปฏิบัติงาน GFMIS เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยย่ิงขึ้น  

GFMIS Token Key เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง เริ่ม
ให้บริการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ปัจจุบันได้แจกจ่ายแก่หน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศประมาณ 5,000 ช้ิน
และมีความจําเป็นต้องขยายการให้บริการให้แก่หน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้รับบริการอีกเป็นจํานวนมาก 

ในปีงบประมาณ 2553  กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบ GFMIS Web Online และ GFMIS-
LG เพ่ือรองรับปริมาณการใช้งานของส่วนราชการที่เพ่ิมขึ้น จึงมีความเป็นต้องจัดซื้อและแจกจ่าย GFMIS 
Token Key เพ่ิมเติมให้แก่หน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความต้องการ
เพ่ิมเติม 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดซื้อ GFMIS Token Key เพ่ิมเติมให้สามารถรองรับผู้ ใช้งานผ่านเครือข่าย 
internet ที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากส่วนราชการที่ใช้งานผ่านเครือข่าย intranet กระทรวงต้องการเปลี่ยนช่องทาง 

2.2 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับระบบการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลให้รองรับปริมาณผู้ใช้งาน GFMIS Token Key ที่เพ่ิมขึ้น 

2.3 เพ่ือเช่ือมระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคลของกระทรวงการคลัง และ GFMIS ให้
ร่วมกันออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification) สําหรับ GFMIS 

2.4 เพ่ือขยายขอบเขตระบบรักษาความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ 
GFMIS และระบบงานภายนอก 
 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

25,760,000 บาท  
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

5.1. มี GFMIS Token Key เพียงพอสําหรับรองรับผู้ใช้งานผ่านเครือข่าย internet ที่เพ่ิมขึ้น 
จํานวน 2,500 หน่วยเบิกจ่าย เน่ืองจากส่วนราชการไม่มีความสะดวกในการใช้งานผ่าน intranet กระทรวง 

5.2. ระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล GFMIS สามารถรองรับการใช้งาน GFMIS Token 
Key เดิมและส่วนที่จัดซื้อเพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3. ระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคลของกระทรวงการคลัง สามารถออกใบรับรองรอง
อิเล็กทรอนิกส์ที่นํามาใช้ในการยืนยันตัวตนกับระบบ GFMIS ได้ 

5.4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ GFMIS และหน่วยงานภายนอก ที่เข้าสู่ระบบการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ GFMIS 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

- 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายเฉลิมศักด์ิ เลิศวงศ์เสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายธาดา ชพานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํ์านาญการ 
นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายปริญญา ปรีดียานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายมานพ จงเจริญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
น.ส.จันทร์ทิมา เอ้ืออารีย์สินสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2273 9021 ต่อ 3302 

 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการส่วน
ขยายระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล 
GFMIS 

- - - 5 - 1 2 3 4 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง เป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 กําหนดแผนดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้น 

2 กําหนดสถาปัตยกรรมระบบ 

3 ติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่ายเสร็จสิ้น 

4 กําหนดแผนการทดสอบระบบ 

5 พร้อมให้บริการผลิตอุปกรณ์ GFMIS Token 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กําหนดแผนดําเนินงานโครงการ 1 กระบวนงาน             
2. สร้างสถาปัตยกรรมระบบ 1 กระบวนงาน             
3. ติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย 1 กระบวนงาน             
4. กําหนดแผนทดสอบ 1 กระบวนงาน             
5. เร่ิมให้บริการผลิตอุปกรณ์ GFMIS 

Token 
1 กระบวนงาน             
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โครงการระบบบริหารงานและติดตามโครงการตามเงินงบประมาณ 
 

1. สาระสําคัญ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีพันธกิจในการเสนอแนะ ประสานงาน กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  เพ่ือช่วยให้
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ในการกํากับ ติดตาม และบริหาร
จัดการโครงการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นผ่านเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีระบบติดตามโครงการตามเงินงบประมาณได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถควบคุม กํากับ และติดตามงานตามโครงการต่าง ๆ ได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรายงานผลการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามเงิน
งบประมาณได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็ว 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2554 - 2555 

4. งบประมาณ (ถ้ามี) 
 - 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบติดตามโครงการตามเงินงบประมาณผ่านทางเว็บไซต์ 
2. ผู้บริหารสามารถควบคุม กํากับ และติดตามงานตามโครงการต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว 
3. หน่วยงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงานได้

ผ่านทางเว็บไซต์ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
 - 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางเสาวภา บุญธรรม ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
 โทร 0 2273 9021 ต่อ 3501 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระบบบริหารงานและติดตาม
โครงการตามเงินงบประมาณ 

- - - 5 5 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ้วนตาม
ผลลัพธ์ดังน้ี 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประชุม/ประสานงานเก่ียวกับรายละเอียดผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2 ศึกษา ระบบงานเดิม 
3 วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานใหม่ และออกแบบฐานข้อมูล 
4 พัฒนาระบบ 
5 ทดสอบและติดต้ังใช้งาน 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ  2554 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุม/ประสานงานเกี่ยวกับ
รายละเอียดผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 กระบวนงาน             

2. ศึกษา ระบบงานเดิม 1 กระบวนงาน             
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานใหม่ 

และออกแบบฐานข้อมูล 
1 กระบวนงาน             

4. พัฒนาระบบ 1 กระบวนงาน             
5. ทดสอบและติดต้ังใช้งาน 1 กระบวนงาน             
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



คําจํากัดความ 
 

สป.กค. : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หน่วยงานในสังกัด สป.กค.  
สบก. : สํานักบริหารกลาง 
ศทส. : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สตป. : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สนย. : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สบค. : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กกม. : กลุ่มกฎหมาย 
กปป. : กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ 
กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กสค. : กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
สตก. : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สตน. : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
ส่วนราชการในสังกัด : กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง  
 : กรมศุลกากร 
 : กรมสรรพสามิต 
 : กรมสรรพากร 
 : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 : สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  



 
 

 
 
 

จัดทําโดย 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2647 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็บไซต์ : http://palad.mof.go.th 
 



สาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั 
สาํนักนโยบายและยทุธศาสตร 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 

โทรศัพท (66) 2273 9021 ตอ 2647 
โทรสาร (66) 2273 9021 ตอ 2649 
 เว็ปไซต : http://palad.mof.go.th 

 


