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แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 - 2563 ได้ทบทวนปรับปรุงขึ้นใหม่
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิดและหลักการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
2. นโยบายรัฐบาล 
3. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
8. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
9. ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2560 - 2564 
10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็น

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนด

นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว

ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย

และแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
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เป้าประสงค์ 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพื่อรองรับการ

ทํางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพต่อการดําเนินงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค ์ : หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพบุคลากร 

เป้าประสงค ์ : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสขุ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค ์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 - 2563 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 
เสริมสร้างศักยภาพต่อการ

ดําเนินงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่: 1.2 
บูรณาการการดําเนินงาน

ภายในองค์กร 

กลยุทธ์ที่: 1.3 
สร้างนวัตกรรมและ 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่: 2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 2.1 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่: 2.2 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่: 2.3 
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่: 2.4 
สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์ที่: 2.5 
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่: 3 
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ

บุคลากร 

กลยุทธ์ที่: 3.1 
ส่งเสริมบุคลากรให้ 

เก่ง ดี มีสุข 

กลยุทธ์ที่: 3.2 
จัดการงานบริหารบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่: 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 4.1 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 4.2 
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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ส่วนที่ 1: กรอบการกาํหนดแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯบนพื้นฐานแนวคิด หลักการและ
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 5 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 

2. นโยบายรัฐบาล 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาล ในนโยบายที่ 6 
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายที่ ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

3. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ในการที่จะทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จําเป็นต้องมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนําไปเป็นแนว
ทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดําเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 6 ประการ ดังนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการมี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) มุ่งพัฒนา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง นํามาเป็นหลักการและ
แนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้ 

1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน 
ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริต และเครือข่ายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 

๗. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563 ได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ตามที่ได้กําหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  

หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ 
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่ง

ที่เกี่ยวข้องในการพิจาณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) 
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ 

หน้าที่ของเอกชน 
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทนกับ

เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563  8

(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารนั้น 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้ให้คํานึงถึง
การช่วยเหลือผู้มีรายไดน้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

๘. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจรวม
ทั้งสิ้น 3 เป้าหมายซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายที่ 1 การลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสงัคม 
(Narrowing Inequality Gap) 
 

1) การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก 

2) การปฏิรูประบบการออม ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 

3) การปฏิรูปการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน 
เป้าหมายที่ 2 สนับสนุน
ศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน 

4) การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบการเงินและตลาดทุน 

5) การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

6) การปฏิรูประบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 3 การรักษาความ
ย่ังยืนทางการคลัง  

8) การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 การเป็นองค์กร
ต้นแบบในการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

9) การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง 
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9. ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดําเนินการให้สอดรับกับ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมกระทรวงการคลัง 

10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
โดยการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรมา
ประกอบการวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดังนี้ 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 
3.ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายรัฐบาล 

 คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายรัฐบาลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาโดยสามารถสรุปแนวทางตามแผนบริหารราชการแผ่นดินได้ดังนี้ 

การเข้าบริหารราชการแผ่นดินครั้งนี้ รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจ
จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 
ระยะตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 

 รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จําแนกเป็น 11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้นํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ  ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางกําหนดนโยบาย 

  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ 

  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่า
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพแรงงาน 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และ
ระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากยิ่งขึ้น 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล่ําเขตป่าสงวน 
 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

4.2 จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู 

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
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๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
๕.๖ ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม 
๕ .๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ ต้อง
ดําเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อ
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้าง
อยู่ก่อนที่จะพ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงาน รวมทั้ง
นําแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 

๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ 
และปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้
มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้าน
คมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อม
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กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ
ที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค และด้านการคมนาคมทางน้ําโดย
พัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและชายฝั่งทะเล 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดต้ัง
หน่วยงานกํากับดูแลระบบราง 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของ
กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ 
แล้วแต่กรณี 

๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้อง
กับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ที่เปิดเสรีมากขึ้น 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ 

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตใน
ชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
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๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน 

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน 

๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด 
ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการค้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

๘ .๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สําคัญใน
การต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า 

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐ .๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่
ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายในระยะเฉพาะหน้าจะ
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เน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง
เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย 

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดต้ัง
ขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ 

๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการ
ดําเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อ
คุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 

๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563  16

ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงประเด็นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
ประเดน็นโยบาย 

การบรหิารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร ์

สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 
กลยทุธ ์

สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 
6. การเพิม่ศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
๑๐. การส่งเสริมการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิที่มีธรรมาภบิาล
และการป้องกนัปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 
เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่  2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพ
บุคลากร 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
 

กลยทุธท์ี่ 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กลยทุธท์ี่ 1.2  
บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
กลยทุธท์ี่ 1.3 
สร้างนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 
กลยทุธท์ี่ 2.1 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
กลยทุธท์ี่ 2.2 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 
กลยทุธท์ี่ 2.3:  
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยทุธท์ี่ 2.4 
สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยทุธท์ี่ 2.5 
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 
กลยทุธท์ี่ 3.1 
ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มสีุข 
กลยทุธท์ี่ 3.2  
จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
กลยทุธท์ี่ 4.1 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ประเดน็นโยบาย 
การบรหิารราชการแผน่ดิน 

ยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

กลยทุธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

กลยทุธท์ี่ 4.2  
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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ร่างกรอบยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีเพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 
๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 

 กรอบยุทธศาสตร์ ์ชาติถูกนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่
งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

  มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่ง
จําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
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 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพการคน 

  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มี
ความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

 4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสังคม 

  มีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความ
เหลื่อมล้ํา ก้าวไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 

 5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

  มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มี
ธรรมาภิบาล 

ตารางที่ ๒ การเชื่อมโยงประเด็นร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ประเดน็รา่งกรอบยทุธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

กลยทุธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรบั
สมดลุและพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 
เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่  2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 

กลยทุธท์ี่ 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กลยทุธท์ี่ 1.2  
บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
กลยทุธท์ี่ 1.3 
สร้างนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 
กลยทุธท์ี่ 2.1 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
กลยทุธท์ี่ 2.2 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
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ประเดน็รา่งกรอบยทุธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

กลยทุธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพ
บุคลากร 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
 

องค์กร 
กลยทุธท์ี่ 2.3:  
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยทุธท์ี่ 2.4 
สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยทุธท์ี่ 2.5 
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 
กลยทุธท์ี่ 3.1 
ส่งเสริมบุคลากรให้ เกง่ ดี มสีุข 
กลยทุธท์ี่ 3.2  
จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
กลยทุธท์ี่ 4.1 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กลยทุธท์ี่ 4.2  
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังให้ความสําคัญกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนําสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาประมวลและสรุปแยกออกเป็นหมวดต่างๆ ได้
8 หมวด ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ การประมวลและสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด สาระสาํคญั 
1 

(มาตรา 6) 
 

การบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี
 การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล 7 ประการ 
- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
- เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
- ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง 

ความต้องการ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

2 
(มาตรา 7 - มาตรา 8) 

 
 
 
 

การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุของประชาชน 
 การกําหนดนิยามว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

 การวางแนวทางการดําเนินการ 5 ประการ 
- การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการ 
- การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
- การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่อประชาชน 
- การรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมส่วนรวม และ

ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

- การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยเร็ว 
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หมวด สาระสาํคญั 
3 

(มาตรา 9 - มาตรา 19) 
 

การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรัฐ 
 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการก่อนการดําเนินงานตามภารกิจ 
- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 

งบประมาณ เป้าหมาย ผลสมัฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 

 การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
 การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี 
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

4 
(มาตรา 20 - มาตรา 26) 

 
 

การบรหิารราชการอยา่งมปีระสทิธิภาพและเกดิความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การจัดทําและเผยแพร่แผนการทํางาน เป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
และงบประมาณของงานหรือโครงการให้ข้าราชการ และประชาชนทราบ 

 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
 ความรวดเร็วและยืดหยุ่นคลอ่งตัวในการปฏิบัติราชการ 

5 
(มาตรา 27 - มาตรา 32) 

 

การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ 
 การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 การจัดทําและแสดงแผนภูมิขัน้ตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน 
สําหรับงานบริการประชาชน 

 การจัดต้ังศูนย์บริการร่วมของทุกส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน 
6 

(มาตรา 33 - มาตรา 36) 
 

การปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหน้าที่ 
โครงสร้าง และอัตรากําลัง 

 การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ   
และข้อบังคับ 

7 
(มาตรา 37 - มาตรา 44) 

 

การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 การจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกและความ
รวดเร็วแก่ประชาชน 

 การรับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน 
ข้าราชการ และส่วนราชการอื่น 
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หมวด สาระสาํคญั 
 การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ 

8 
(มาตรา 45 - มาตรา 49) 

 

การประเมินผลการปฏบิตัริาชการ 
 การประเมินผลส่วนราชการและการประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ 

9 
(มาตรา 50- มาตรา 53) 

 

บทเบด็เตลด็ 
 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และรฐัวิสาหกิจปฏิบัติ 

 
ทั้งนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการกําหนดความหมายสําคัญของหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔ หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย 

หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

• ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

• การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ทีม่ีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 

หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

• การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความ
แตกต่าง 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

• การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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หลักธรรมาภบิาล ความหมาย 

หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

 

• กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้าม    ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

 

• กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่มีโอกาสได้
เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเข้าใจ รว่มแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

หลักการกระจาย
อํานาจ 

(Decentralization) 

 

• การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกจิ   จากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การ
ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วน
ราชการ 

หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) 

• การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

 

• การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศกึษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ (Consensus 

Oriented) 

 

• การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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การกําหนดกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังคํานึงถึงเป้าหมายเพื่อการบริหาร
ราชการที่ดี โดยสามารถนํามาเช่ือมโยงได้ดังตาราง 

ตารางที่ ๕ การเชื่อมโยงเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

เป้าหมาย กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สขุของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองคก์ร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การบรหิารราชการเพือ่ให้
เกดิผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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เป้าหมาย กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
การบรหิารราชการอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน - ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การปรบัปรุงภารกิจของส่วน
ราชการ 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
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เป้าหมาย กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การอาํนวยความสะดวกและ 
การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การประเมินผลการปฏบิตัิ
ราชการ 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) มุ่งที่จะ
บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะ
ยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนา โดยมุ่งเน้น “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ให้ความสําคัญกับความอยู่ดี มีสุขของ
ประชาชน และ“การใช้กลไกประชารัฐ” รวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดย
มีการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง และการกําหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการที่สําคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งจากกระบวนทัศน์
การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศนป์ระเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

เป้าหมาย 
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม มี สุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย 

2. การลด ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม ผู้ประกอบการ และมี
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วน
ของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัยสามัคคี สร้างภาพลักษณ์
ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 
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6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน 
ดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และ
การบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา :  

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการ 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล 
และยั่งยืน 

3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 

2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาระบบน้ําประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา :  

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 

2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค 

3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
4. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา ประเทศ 
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6. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์

เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอํานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังน้อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
หลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
กลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

หลกัการและแนวทาง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
1) คนเปน็ศูนย์กลางการพฒันา เน้นความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2) การใชก้ลไกประชารัฐ รวมพลังขับเคลื่อน
จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563  33

หลกัการและแนวทาง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) 

วิสัยทัศน ์
“สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและรว่มป้องกันและปราบปราม

การทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
 

พนัธกิจที่ 1 

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

พนัธกิจที่ 2 

พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหว่างเครือข่าย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการ 
บูรณาการและการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 

พนัธกิจที่ 3 

พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเป็น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

พนัธกิจที่ 4 

สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ (Knowledge body) เพื่อให้รู้เท่าทัน
และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ 1 

ปลกูและปลกุจิตสํานึกการตอ่ต้านการทจุรติ เน้นการปรบัเปลี่ยนฐานความคดิของ
คนในทกุภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการ 
1.1 ส่งเสรมิการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1.2 ส่งเสรมิการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน 
1.3 การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
1.4 ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ 
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ยุทธศาสตร์ 2 
บูรณาการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ 
 2.1 ประสานการทํางานและการบริหารระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนญู 
 2.2 สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
 2.4 ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการพัฒนาระเบียบ 

หลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 
 

ยุทธศาสตร์ 3 
พฒันาความรว่มมือกบัองคก์รต่อต้านการทุจรติ และเครือข่ายระหว่างประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ 
3.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชน

ในระดับนานาชาติ 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
3.3 สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วมปฏิญญาและการทําบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ 4 
พฒันาระบบบริหารและเครือ่งมือในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 

แนวทาง/มาตรการ 
4.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.2 สร้างเสรมิระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพ

และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่น 

4.3 สร้างเสรมิระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ 5 
เสริมสรา้งองค์ความรูด้า้นการต่อต้านการทุจรติใหก้บับคุลากรทกุภาคส่วน 

แนวทาง/มาตรการ 
5.1 สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและ

พัฒนา 
5.2 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ 
5.3 สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต

รายสาขา 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยนํามาเป็นหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ตามตาราง
ดังนี้ 

ตารางที่ 7 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ปลกูและปลกุจิตสํานึกการตอ่ต้านการทจุรติ 
เนน้การปรบัเปลี่ยนฐานความคดิของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
บรูณาการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้าน
การทจุรติ และพฒันาเครือข่ายในประเทศ 

- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
พฒันาระบบบริหารและเครือ่งมือในการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจรติ 

- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
เสริมสรา้งองค์ความรูด้า้นการต่อต้านการทุจรติ
ใหก้บับคุลากรทกุภาคส่วน 
 

- เสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
วิสัยทัศน์  
 

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

2. ความเสียสละ (Sacrifice) 

3. ความสามัคคี (Harmony) 
 
พนัธกิจ / ภารกิจตามกฎหมาย 
 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบรหิารการจัดเก็บภาษี 
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้

สาธารณะ  และบริหารพัสดุภาครัฐ   
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลกัทรพัย์ และทรัพยส์ินอื่นๆ

ของรัฐ 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 

1. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสงัคม  
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
3. การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง 
4. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมอือาชีพ 

 

จากเป้าหมายกระทรวงการคลังสามารถกําหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังได้ดัง
ตารางที่ 6 ภาพรวมยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
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ภาพรวมยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าหมายที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
๑. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก ๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงินชุมชน 

๑.๒ การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล 

๑.๓ การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ 
1.4 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) 
โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการเงิน 

1.5 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

๒. การปฏิรูประบบการออม ค่าตอบแทน และ
สิทธิประโยชน์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

๒.๑ การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ 

๒.๓ การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 

๓. การปฏิรูปการกระจายรายได้และการถือครอง
ทรัพย์สิน 

๓.๑ การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้ 

3.2 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อการถือครองทรัพย์สินที่
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
4. การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบการเงินและตลาด
ทุน 

4.๑ การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยดํารงไว้ซ่ึง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
4.๒ การปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการ
ประกันภัย ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
การประกันภัย 
4.๓ การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลความม่ันคงและพันธกิจ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ติดตามการดําเนินการของสถาบันเฉพาะกิจท่ีประสบปัญหา 

4.4 การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มจํานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย 
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการทําธุรกรรม
ทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตทันประเทศอื่นในภูมิภาค 

5. การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

5.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาค
ธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด้านการเงินการคลังต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
5.๒ การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดต้นทุน
การประกอบการของภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 5.3 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve) 
5.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้มาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสี
เขียว (Green Tax) การจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ํา การจัดเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อม การขยายฐานภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน การจัดทํามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมหรือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เป้นต้น 
5.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ ช่วยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก 

6. การปฏิรูประบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.๑ การผลักดันระบบ National e-Payment 
6.๒ การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาคเพื่อให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการชําระเงินในภูมิภาค 

7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับภูมิภาค 

7.1 การใช้มาตรการภาษี ท่ีราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพื่อสนับสนุน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนในพื้นที่ 
7.2 การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมถึงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายที่ ๓ การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
8. การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการ
คลังของประเทศ 

8.๑ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ ......... ให้
แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
8.2 การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท้ังระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.๓ การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ท่ีไม่ใช่
ภาษี โดยการปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้
ครอบคลุมทุกฐานภาษีรวมถึงการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ 
8.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด 
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารจัดเก็บ 
8.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
8.6 การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลงั 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม 
8.7 การปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ท่ีเป็นความ
เสี่ยงทางการคลัง 
8.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
8.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการดําเนิน
โครงการ/นโยบายของภาครัฐ 

เป้าหมายที่ 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

9. การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

9.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมความรู้ความสามารถ จริยธรรม และขจัด
การคอร์รัปชัน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
9.2 การปรับโครงสร้างการดําเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง 
เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ําซ้อนในการ
ดําเนินงาน 
9.3 การขจัดคอร์รัปชันและเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 

 

จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสามารถนํายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมา
เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และสังคม  

1. เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ :  
1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ 
1.2 บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
1.3 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าหมายที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3. พฒันาและเสรมิสร้างคณุภาพบคุลากร 
กลยุทธ์ :  
3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลงั 

กลยุทธ์ :  
4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
4.2 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงการคลัง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ :  
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
2.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2.5 พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 

เป้าหมายที่ ๓ การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  

กลยุทธ์ท่ี 1 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมความรู้ความสามารถ 

จริยธรรม และขจัดการคอร์รัปชั่น 

กลยุทธ์ท่ี 2 
การปรับโครงสร้างการดําเนินการของหน่วยงานใน
กระทรวงการคลัง เพื่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว 
และลดขั้นตอนและความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน 

กลยุทธ์ท่ี ๓  
การขจัดคอร์รัปชันและเพิ่มความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐดําเนินงานของภาครัฐ 

แผนภาพที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายที่ 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 
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ร่างยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 

ร่างยุทธศาสตร์บริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ .ศ .  2560 -2564 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่  

1. ยทุธศาสตร์สรา้งเครือขา่ยการเปลี่ยนแปลง 
 กลยทุธท์ี่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 กลยทุธท์ี่ 1.2 บูรณาการข้อมูลอัจฉริยะ 
 
2. ยุทธศาสตร์สรา้งสรรคน์วัตกรรม 
 กลยทุธท์ี่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 กลยทุธท์ี่ 2.2 สร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม 
 
3. ยทุธศาสตร์สรา้งวฒันธรรม 
 กลยทุธท์ี่ 3.1 สร้างภาพลักษณ์การเปลี่ยนแปลง 
 กลยทุธท์ี่ 3.2 สร้างวิถีคนคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามร่างยุทธศาสตร์บริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง โดยนํามาเป็นหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 8 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากร่างยุทธศาสตร์บริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังกับกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ร่างยทุธศาสตรบ์รหิารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง พ.ศ 2560 - 2564 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: 
สร้างเครือขา่ยการเปลี่ยนแปลง 

- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2:  
สร้างสรรคน์วตักรรม 

- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3:  
สร้างวฒันธรรม 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล 
- ส่งเสรมิบุคลากรให้เก่ง ดี มสีขุ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนําปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรมาศึกษา วิเคราะห์ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําขึ้นภายใต้การประมวลกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งมีเนื้อหา สาระสําคัญ และมีส่วน
ราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ประกอบด้วย 

ตารางที่ ๙ การสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และส่วน
ราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหาสาระสาํคญัของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั 
ส่วนราชการ 

ทีเ่ปน็ผูร้ักษาการตาม
กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2559 

อํานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง และส่วนราชการในสังกัด ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 9 กรม และ 1 หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

2. พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

การบริหารงานบุคคลและการจัดระบราชการพลเรือน และอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
การจัดระบราชการพลเรือน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 

ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวงทีม่ิได้กําหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องสว่นราชการใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปา้หมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 
(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลง
นโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหาสาระสาํคญัของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั 
ส่วนราชการ 

ทีเ่ปน็ผูร้ักษาการตาม
กฎหมาย 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
(6) เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) เป็นศนูย์ขอ้มูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
(8) บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

4. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ พ.ศ .2548 

ขอบเขตการตรวจราชการ อํานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ และ
มาตราฐานการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมการตรวจราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ระเบียบการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ .
2554 

อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลักษณะของ
การตรวจราชการ แผนการตรวจราชการ 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

6. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2551 

คําจํากัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงานของการ
ตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

7. กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน สป.กค.   

วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

8. ระเบียบสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2549 

การดําเนินงานด้านสวัสดิการของ สป.กค. ทีน่อกเหนือไปจาก
สวัสดิการของทางราชการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

9.พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล เอกสารประวัติศาสตร์ องค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และบทลงโทษ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

10. พระราชกฤษฎีกาว่า การกําหนดเป้าหมายการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข สํานักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหาสาระสาํคญัของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั 
ส่วนราชการ 

ทีเ่ปน็ผูร้ักษาการตาม
กฎหมาย 

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

ของประชาชนการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรฐัการบริหารราชการอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดความคุม้ค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการและการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

11. พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

คําจํากัดความ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อํานาจและ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

12. พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ.2544แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

คําจํากัดความ ธุรกิจบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
บทลงโทษ และการเป็นต้นฉบับของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

13. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารงาน
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2547 

ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงการคลัง 

14. ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 

การบรหิารงบประมาณรายจา่ยส่วนราชการ การจัดสรรงบประมาณ
การใช้งบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหาร
งบกลาง และการรายงานผล 

สํานักงบประมาณ 

15. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการจัดหาพัสดุ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ วิธีการจัดหา ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
หลักประกัน และการจ้างที่ปรึกษา 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

16. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการ
พัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 

องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ขั้นตอนการ
จัดหาพัสดุ ประกอบด้วย (1) การเตรยีมดําเนินการ (2) การย่ืนซอง
ข้อเสนอทางเทคนิค (3) วิธีการเสนอราคาและมาตรการรักษา
ความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของรัฐ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

17.พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

การกระทําละเมิดต่อเอกชนและหน่วยงานภายนอก 
สิทธิการดําเนินคดีต่อผู้เสียหาย  สิทธิไล่เบ้ียของหน่วยงานรัฐการ
เรียกให้เจ้าหนา้ที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหาสาระสาํคญัของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั 
ส่วนราชการ 

ทีเ่ปน็ผูร้ักษาการตาม
กฎหมาย 

18. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การปฏิบัติงานสารบรรณ
ของกระทรวงการคลังด้วย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสพ์.ศ. 2553 

การกําหนดหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการรับและส่งหนังสือผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

19. ระเบียบสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการส่งหนังสือเพื่อ
เวียนแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังทราบ
และถือปฏิบัติด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสพ์.ศ. 2553 

การกําหนดหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการรับและส่งหนังสือเพื่อ
เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

สํานักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

20. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 

กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
การดําเนินการเมื่อหน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย  
การแต่งต้ังและหน้าที่คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง  
การชดใช้ค่าเสียหาย การผ่อนชําระเงิน 
กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานภายนอก 
การใช้เงินผิดระเบียบ การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน อุบัติเหตุ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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2) โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 

ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ  ภายในสังกัดซึ่ งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลังพ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 แบ่ง
ส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

  

แผนภาพที่ 4 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมาย 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ส่วนอํานวยการ 
2. ส่วนบริหารการคลัง 
3. ส่วนบริหารการพัสดุ 
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 
3. ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
4. ส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
5. ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. ส่วนบริการระบบเครือข่าย 
7. ส่วนบริการระบบการเงินการคลังภาครฐั 
8. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
2. ส่วนตรวจราชการ 
3. ส่วนแผนและประเมินผล 
4. ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน 
2. ส่วนติดตามและประเมินผล 
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ส่วนบริหารอัตรากําลัง 
2. ส่วนบริหารงานบุคคล 
3. ส่วนพัฒนาบุคคล 
4. ส่วนวินัยและคุณธรรม 
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจริต 

1. ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
2. ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
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จากโครงสร้างการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทําให้ทราบ
ถึงภารกิจที่สําคัญของหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑๐ การสรุปภารกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) และหนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
 

 
3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ 
SWOT Analysis (Strength Weakness Opportunity Threat) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สมรรถนะ
ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก จากการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ประกอบด้วยหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส่วนราชการทั้งภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง ทําให้ทราบถึงปัจจัยในแต่ละหัวข้อและสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ลําดับที่ ภารกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 เสนอความเห็นและคําแนะนาํในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ

ผลสมัฤทธ์ิของงานในกระทรวง 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 

 
2 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็น

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

3 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง
การกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

4 ดําเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มกฎหมาย 
 

5 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏบัิติราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

6 เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
 

7 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
8 บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการ

ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต 
8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 
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ตารางที่ ๑๑ การแสดง SWOT Analysis ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย เช่น สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานัก
งบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนาองค์กร และให้การสนับสนุนแนวทางการ
ดําเนินงาน 

S3 มีการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและครอบคลุมใน
ทุกด้าน 

S4 ใกล้ชิดกับข้อมูล และมรีะบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด 

S5 มีโครงสร้างองคก์รที่รองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น 

S6 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพียงพอต่อการทํางาน 

S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติภารกิจท้ังในระดับ
กระทรวงและในระดับกรม 

 
(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และขาดความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน 

W2 ขาดการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
ภายในองค์กร 

W3 การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าท่ี และงานขององค์กรไม่
เพียงพอ 

W4 โครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรยังไม่เหมาะสม 

W5 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพบุคลากรไม่เหมาะสม 

W6 การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ นโยบาย
การดําเนินงาน และผล การดําเนินงานไม่ท่ัวถึงท้ังองค์กร 

W7 ภารกิจหลักไม่ชัดเจน องค์กรมีภารกิจเฉพาะงานสนับสนุน 

W8 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 
 

 

(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

O2 องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

O3 การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนําความรู้
ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O4 นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงาน
ไว้อย่างชัดเจน 

 

 

 

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

T1 สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงาน 

T2 ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ งานให้
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล 
ซ่ึงส่งผลต่องานประจํา 

T3 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของบุคลากร 

T4 ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก 

T5 สภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศที่ผนัผวนไม่
แน่นอนมีผลต่อการดําเนนิงานขององค์กร 

T6 การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ สป.กค. 

T7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลของ
กระทรวงการคลัง 

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563  51

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะห์
สมรรถนะภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองค์กรออกเป็นแต่
ละหัวข้อได้ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

สป.กค. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานกลางและหน่วยงานในระดับนโยบาย ทํา
ให้สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วใกล้ชิด
กับข้อมูล และมีระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารท่ี
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งการที่ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาองค์กร และให้การสนับสนุนแนวทางการ
ดําเนินงานรวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ ดี และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อการทํางาน
มีโครงสร้างขององค์กรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีสายการบังคับบัญชาสั้นมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกด้าน 

ลักษณะงานเป็นงานประจําทําให้บุคลากรขาด
การทํางานในเชิงรุก และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทํางาน การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงโครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรยังไม่
เหมาะสม ภารกิจหลักไม่ชัดเจน องค์กรมีภารกิจ
เฉพาะงานสนับสนุน และยังขาดการประสานงานและ
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันภายในองค์กร อีกทั้ง
การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และงานขององค์กร
ไม่เพียงพอโดยเฉพาะการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร การสื่อสารภายในองค์กร และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบายการดําเนินงาน และ
ผลการดําเนินงานไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นประจํา ทําให้ไม่มีความ
ต่อเนื่องในการดําเนินภารกิจหลักขององค์กร 

โอกาส ภัยคกุคาม 

สป .กค .  มีองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีนโยบายรัฐบาลที่
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงานไว้อย่าง
ชัดเจนกฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรมในด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนํา
ความรู้ไปเป็นเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและกระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค 
โปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติภารกิจทั้ง
ในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

 

ปั จ จั ยภายนอกมี ผ ลก ระทบต่ อ  สป .กค .
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดําเนินงานขององค์กรที่มีผลกระทบมาจากทาง
การเมือง ด้านปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวน
มาก และความซ้ําซ้อนของภารกิจ ประกอบกับขาด
ความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอกและผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของ
รั ฐที่ ไม่ เพี ยงพอต่อความต้องการของบุคลากร
นอกจากนั้ นสภาวะแวดล้อมทางการเมืองและ
เศรษฐกิจยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้อาชญากรรมทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ที่ พยายามเข้ าถึ งฐานข้อมูลของ
กระทรวงการคลังมีมากขึ้นตามไปด้วย 
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ตารางที่ ๑๒ การประเมินสถานภาพองค์กรจากการ SWOT Analysis 

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการกําหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี SWOT MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และประสานงาน

กับหน่วยงานในระดับนโยบาย เช่น สํานักงาน 
ก.พ. สาํนักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร และให้
การสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน 

S3 มีการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และครอบคลุมในทุกด้าน 

S4 ใกล้ชิดกับข้อมูล และมีระบบเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด 

S5 มีโครงสร้างองค์กรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มี   
ประสิทธิภาพและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น 

S6 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อการทํางาน 

S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

จุดอ่อน (W) 
W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก 

และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ทํางาน 

W2 ขาดการประสานงานและการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างกันภายในองค์กร 

W3 การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และงาน
ขององค์กรไม่เพียงพอ 

W4 โครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรยังไม่
เหมาะสม 

W5 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพ
บุคลากรไม่เหมาะสม 

W6 การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ นโยบายการดําเนินงาน และ
ผล การดําเนินงานไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร 

W7 ภารกิจหลักไม่ชัดเจน องค์กรมีภารกิจ
เฉพาะงานสนับสนุน 

W8 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานไม่ตอบสนองเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร ์

โอกาส (O) 
O1 กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

O2 องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

O3 การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนํา
ความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

O4 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกําหนดทิศทางการ
บริหารงานไว้อย่างชัดเจน 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
SO1  กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน

สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
SO2  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 
 

กลยุทธ์พลิกฟื้น (WO) 
WO1  บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
WO2  พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
WO3  พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข 
WO4  จัดการงานบรหิารบุคคลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ภัยคุกคาม (T) 
T1 สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการกําหนดนโยบาย

และทิศทางการดําเนนิงาน 

T2 ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 
งานให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงส่งผลต่องานประจํา 

T3 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 

T4 ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอก 

T5 สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผันผวน
ไม่แน่นอนมีผลต่อการดําเนินงานขององคก์ร 

T6 การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ 
สป.กค. 

T7 อาชญากรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่พยายามเข้าถึง
ฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์เพ่ือการขยายงาน (ST) 
ST1  สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ST2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
ST3 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

 

กลยุทธ์เพ่ือการตอบสนองความท้าทาย (WT) 
WT1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
WT2 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
WT3  สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563  53

ตารางที่ 1๓ การกําหนดกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยวิธี SWOT MATRIX 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทําให้ทราบถึงแหล่งที่มาความเสี่ยงขององค์กร 
หรือปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
 ความรู้ และความชํานาญงานของบุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความร่วมมือและการ

ประสานงาน 
 

 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินงาน 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 
 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ตารางที่ 1๔ การสรุปปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้นําปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา 
ศึกษาให้การวางกลยุทธ์ขององค์กรคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามตารางที่ 13 การ
เช่ือมโยงปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปัจจัยเสี่ยง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
 ภายใน 
 ความรู้ และความชํานาญงานของ

บุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความร่วมมือและการ

ประสานงาน 
 

 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มสีุข 
 จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
 ภายนอก 
 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงาน 
 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 

 

 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มสีุข 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

ตารางที่ 1๕ การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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4) ความคดิเหน็และความคาดหวังของผูร้บับรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผู้รับบริการ ได้แก่ 

1. ผู้รับบริการภายใน คือ สํานัก/ศูนย์/กลุ่มงานในสังกัด สป.กค 
2. ผู้รับบริการภายนอก คือ หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงการคลัง ส่วนราชการ

ภายนอก และภาคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่ใช่
ผู้รับบริการโดยตรง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้สอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ สป.กค. ในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังต่องานบริการของ 
สป.กค. ในอนาคต เพื่อนํามาใช้กําหนดกลยุทธ์ สป.กค. ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังอย่างถูกต้องดังนี้ 

ความคดิเหน็/ความคาดหวังของผู้รบับรกิาร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญที่ต้อง
ตระหนัก เรียนรู้และยอมรับ ควรมีการจัดหา
แผนงานที่ ใช้บริหารการเปลี่ ยนแปลงของ
กระทรวงการคลัง และ สป .กค . เพื่อให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดมีการดําเนินงานไปในทิศทาง
เ ดียว กัน  และควร เพิ่ มบทบาทหน้ าที่ ด้ าน
นวัตกรรมและการบริการการเลี่ยนแปลง 

- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 

ควรบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ทั่วถึง
และครอบคลุมมากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน และในฐานะที่ สป.กค. เป็นหน่วยงาน
กลางที่บริหารงานของกระทรวงการคลัง ใน
อนาคตควรเพิ่มบทบาทในการบริหารการจัดการ
ง า น บ า ง ส่ ว น ข อ ง ก ร ม ที่ อ ยู่ ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กร 

- ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- ส่งเสรมิบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ เป็น
ปัจจุ บัน และชัดเจน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ข้อมูลสถิ ติ ต่าง  ๆ  ผลการดําเนินงาน  และ
เนื่องจาก สป .กค . เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ควรปรับปรุงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารให้ทันต่อเทคโนโลยีมากขึ้น 
 
 

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขอสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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ความคดิเหน็/ความคาดหวังของผู้รบับรกิาร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ควรมีรอบของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้งานที่
หลากหลายมากขึ้นและควรปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่
มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีความ
ตระหนักต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน การเรียนรู้งาน การสร้างสรรค์งาน และ
ความตระหนักต่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้
สามารถนําความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อราชการมากที่สุด ทั้งนี้ ควรมีระบบ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

- ส่งเสรมิบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- เสรมิสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ตารางที่ 1๖ การเชื่อมโยงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ส่วนที่ 2: สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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แผนยุทธศาสตร์สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563 
 

วิสัยทัศน ์: เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด : จํานวนงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังที่มีการปรับปรุงคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 
 

ค่านิยม 

Reform การปฎิรูป  

Unity ความเป็นหนึ่งเดียว  

Network เครือข่าย  
 

พนัธกิจ : 

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในกระทรวง 
 

เป้าประสงค์  : 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมคีณุธรรม 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพื่อรองรับการทํางาน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค ์ : หน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยทุธท์ี่ 1.1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้หน่วยงานแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลยทุธท์ี่ 1.2 : บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อให้งานเกิดผลสมัฤทธ์ิได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ซ้ําซ้อน 
กลยทุธท์ี่ 1.3 : สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค ์ : หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภบิาล 

ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยทุธท์ี่ 2.1  :  กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยทุธท์ี่ 2.2  :  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

กลยทุธท์ี่ 2.3  : เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

กลยทุธท์ี่ 2.4  : สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงสู่สาธารณชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

กลยทุธท์ี่ 2.5  : พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อสร้างองค์ความรู้อยู่คู่กระทรวงอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพบุคลากร 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

กลยทุธท์ี่ 3.1 : ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์: เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
กลยทุธท์ี่ 3.2  : จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เปา้ประสงคข์องกลยทุธ ์: เพื่อการบรหิารงานบุคคลอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค ์:  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ําหนักของความผิดพลาดที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

กลยทุธท์ี่ 4.1 :  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์ :  เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  
กลยทุธท์ี่ 4.2 :  พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ ์ :  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังที่มีความปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยทุธ์สาํนกังานปลดักระทรวงการคลังและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
 

กลยทุธ ์ หน่วยงานรบัผดิชอบ 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สํานักบริหารกลาง 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 
ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มสีุข สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางที่ 1๗ การเชื่อมโยงกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563  62

การกําหนดตวัชี้วดัวิสัยทศัน์และเป้าหมายที่สําคัญ 
สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 -2563 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด : จํานวนงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังที่มีการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
จํานวนงานสนับสนุน
ภารกิจของ
กระทรวงการคลังท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
21 งาน 

5 งาน 10 งาน 15 งาน 20 งาน 21 งาน 
ขึ้นไป 

 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1: เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 

100 90-92 92.1-94 94.1-96 96.1-98 98.1-100 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 

100 90-92 92.1-94 94.1-96 96.1-98 98.1-100 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพบุคลากร 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

80 ขึ้นไป 60-65 66-70 71-75 76-80 80 ขึ้นไป 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความผิดพลาดที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ของความผิดพลาดที่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลังไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.0 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 

 


