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สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปงบประมาณ 2559 ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมี
อยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕ เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

 

2. นโยบายรัฐบาล 

 ขอ ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหลงเงินอ่ืนมา

ประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมี

ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน 

และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและ

กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 

 ขอ ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ท้ังใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ซํ้าซอน หรือ

ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช 

แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ

อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปน

ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดตนทุน

ดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมี
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ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ี

กฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได 

  ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ

สาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ี

หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหาย

แกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ 

การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน

ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้ง

ตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัว

บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ 

พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด  

มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

  ๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวาง

มาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 

  ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุก

ระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน

เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ

บริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญ

เรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือ

ของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การ

จัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของ

เจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมา

เปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 
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  ๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึน

เพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวาง

มาตรการคุมครองพยานและผูเ ก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 

3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  

7 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

 6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

5. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 
  การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2556-2560) ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขาย
ในประเทศ 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
  

6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 

 

๗. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการ

แผนดิน รวม 8 ยุทธศาสตร และ 1 รายการ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตรเรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงรัฐ 

 3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

 4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

 5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

 7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

 

 

  

6 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
การจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้  
 

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน 
ยุทธศาสตร 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

แผนงาน
ภายใต

ยุทธศาสตร 

 
ผลผลิต 

 

เปาหมาย 
การใหบริการ 
หนวยงาน 

กลยุทธหนวยงาน 

การสรางความ

เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืนและเปน

ธรรม 

บริหารจัดการ

เศรษฐกิจ 

มหภาคใหเกิด

ความยั่งยืน 

การบริหาร

จัดการการ

ติดตาม และ 

การประเมินผล  

การปฏิบัติ

ราชการของ

หนวยงานใน

กํากับ 

 

หนวยงานใน

กํากับของ

กระทรวง 

การคลัง

ดําเนินงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรให

เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

- สรางนวัตกรรมและบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานในสังกัดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สงเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการองคกร 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

- ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ

คลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ

องคกรแหงการเรียนรู 

- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกระทรวงการคลัง 

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

  

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 7 



7. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง   

ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556-2559 สรุปไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
เปาหมายท่ี 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap) 
1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก
คนฐานราก 

1.1 การพัฒนาทุนมนุษย 
1.2 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน 
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2. การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐาน
ใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2.1 การขยายความคุมครองสวัสดิการทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุก
กลุม 
2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ 
2.3 การลดรายจายผูมีรายไดนอย 

3. การกระจายรายไดและการถือ
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

3.1 การปฏริูปกลไกการกระจายรายไดและทรพัยสิน 

เปาหมายท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การ
พัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสราง
มูลคา (Value Creation) 

1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ SMEs, Microenterprises 
1.2 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน 
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสู
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซอุปทาน 
2.2 การใชมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุนของไทย
ในตางประเทศ 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

3.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจและ
การลงทุนของประเทศ 
3.2 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 
3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเงิน 

เปาหมายท่ี 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
1. การเสริมสรางความม่ันคงทางการ
คลัง 

1.1 การบริหารจัดการรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 การบริหารจัดการรายจายอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3 การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
1.4 การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง 

2. การสงเสริมความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-
Corruption) 

2.1 การขจัดโอกาสทุจริต 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง 

3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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8. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  

 สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ S.W.O.T. 
Analysis เ พ่ื อ ร ะ บุ ถึ ง จุ ด แ ข็ ง  ( Strength)  แ ล ะ จุ ด อ อ น  ( Weakness)  สํ า ห รั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห 
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้  
 

จุดแข็ง จุดออน 

S1 เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับ

หนวยงานกลางและหนวยงานในระดับนโยบาย ทําให

สามารถตอบสนองนโยบายไดอยางรวดเร็ว 

S2 ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล

ขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด 

S3 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิด

ริ เริ่มสรางสรรค ในการพัฒนาองคกร และใหการ

สนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน 

S4 มีสภาพแวดลอมท่ีดี  และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน 

S5 มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจนและ

ครอบคลุมในทุกดาน 

S6 มีโครงสรางขององคกรท่ีรองรับการปฏิบัติงานท่ี

มีประสิทธิภาพและมีสายการบังคับบัญชาสั้น 

W1 ลักษณะงานเปนงานประจําทําใหบุคลากรขาดการ

ทํางานในเชิงรุก และขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ทํางาน 

W2 โครงสรางตําแหนงของบุคลากรยังไมเหมาะสม 

W3 ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงาน

สนับสนุน 

W4 ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู

ระหวางกันภายในองคกร 

W5 การประชาสัมพันธบทบาท หนาท่ี และงานของ

องคกรไมเพียงพอโดยเฉพาะการสรางและรักษาภาพลักษณ

ท่ีดีขององคกร 

W6 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพของบุคลากรไม

เหมาะสม 

W7 การสื่อสารภายในองคกร และสรางความเขาใจ

เก่ียวกับกฎระเบียบ นโยบายการดําเนินงาน และผลการ

ดําเนินงานไมท่ัวถึงท้ังองคกร 

W8 มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารเปนประจํา ทําใหไมมี

ความตอเนื่องในการดําเนินภารกิจหลักขององคกร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ

ภารกิจท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชใน การปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O3. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใสและเปน

T1 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีมาจากผลกระทบ

ทางการเมือง 

T2 ปริมาณงานท่ีนอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 

งานใหความรวมมือจากหนวยงานภายนอก งานตาม

นโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตองานประจํา 

T3 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไม

เพียงพอตอความตองการของบุคลากร 
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ธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

O4 การบริหารจั ดการภาครั ฐ เ อ้ื อประโยชน

หนวยงานนําความรูไปเปนเครื่องมือในการยกระดับ

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O5 นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุน และกําหนดทิศ

ทางการบริหารงานไวอยางชัดเจน 

T4 ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก

หนวยงานภายนอก 

T5 สภาวะแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผลตอ

ภาพลักษณขององคกร 

T6 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีพยายามเขาถึง

ฐานขอมูลของกระทรวงการคลัง 

 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะห

สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอ

ไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดออน 

ส ป . ก ค .  เ ป น ศู น ย ก ล า ง ใ น ก า ร ติ ด ต อ
ประสานงานกับหนวยงานกลางและหนวยงานใน
ระดับนโยบาย ทําใหสามารถตอบสนองนโยบายได
อยางรวดเร็วใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขาย
ขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัดอีก
ท้ังการท่ีผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร และใหการ
ส นั บ ส นุ น แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม ถึ ง มี
สภาพแวดลอมท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย เพียงพอตอการทํางานมีโครงสรางของ
องคกรท่ีรองรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมี
สายการบังคับบัญชาสั้นมีการกําหนดยุทธศาสตร 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้ วัด และเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจนและครอบคลุมในทุกดาน 

งานสวนใหญใน สป.กค. เปนงานประจํา ขาด
ก า ร ทํ า ง า น เ ชิ ง รุ ก  มี ภ า ร กิ จห ลั ก ไ ม ชั ด เ จ น 
ความกาวหนาในสายงานอาชีพไมแนนอน ขาดการ
ประสานงานและการถายถอดความรูระหวางกันใน
องคกร รวมถึงขาดการประชาสัมพันธในบทบาทและ
หนา ท่ีในองคกรโดยเฉพาะการสรางและรักษา
ภาพลักษณ ท่ีดี ขององคกรรวมถึ งการบริ หาร
อัตรากําลังและศักยภาพของบุคลากรไมเหมาะสม
นอกจากนั้น การสื่อสารภายในองคกร และการสราง
ความเขาใจเ ก่ียว กับกฎระเบียบ นโยบายการ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไมท่ัวถึงท้ังองคกร
รวมไปถึงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารเปนประจํา 
ทําใหไมมีความตอเนื่องในการดําเนินภารกิจหลักของ
องคกร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

สป.กค. มีองคความรูและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมีนโยบายรัฐบาลท่ี
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจนกฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรมในดาน
การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงาน
นําความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพ

ปจจั ยภายนอกมีผลกระทบตอ  สป .กค .
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดําเนินงานขององคกรท่ีมีผลกระทบมาจากทาง
การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ดานปริมาณงานท่ี
นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก และความซํ้าซอนของ
ภารกิจ ประกอบกับขาดความรวมมือและขาดการมี
สวนรวมจากหนวยงานภายนอกและผลตอบแทน 
สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไมเพียงพอตอความ
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การปฏิบัติงานและกระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการ
มีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค 
โปรงใสและเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจท้ัง
ในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

 

ตองการของบุคลากรนอกจากนั้นสภาวะแวดลอมทาง
การเมืองและเศรษฐกิจยังสงผลตอภาพลักษณของ
องคกรและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําให
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีพยายามเขาถึง
ฐานขอมูลของกระทรวงการคลังมีมากข้ึนตามไปดวย 

 

 9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 

  กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2559 ไดพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2558 ซ่ึงมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอ

การดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้ 

 

 

ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
การไดรับความรวมมือจากท้ังหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆท่ีเก่ียวของ 

การไดรับขอมูลท่ีไมครบถวน และมีความลาชา 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงาน การไดรับงบประมาณลาชา หรือไมเพียงพอตอการ 
ดําเนินงาน 

การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือในการติดตอ 
ประสานงาน 

บุคลากรมีความรู และความสามารถ ตลอดจนความ
มุงม่ัน และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  

 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานท่ีเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 

การไดรับการสนับสนุนดานการจัดสรรงบประมาณ  
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

 

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกลาว 
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 25589 
ใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ 

 1. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
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 2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตร รวมท้ัง รับฟงความคิดเห็น ขอดีและขอเสีย ผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 3. การไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุง 
เพ่ิมเติมอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายใหทันสมัย พรอมใช และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
 4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางท่ัวถึง และตอเนื่อง เพ่ือ
ปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน 
 5. ปรับปรุงโครงสราง และเพ่ิมอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละหนวยงานในสังกัด 
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สวนท่ี 2 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559 

วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี: 1 

เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงาน

ของกระทรวงการคลัง 

พันธกิจที่ : 1 พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐานสากล 

พันธกิจที่: 2 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี: 2 

พัฒนาและบริหารจัดการ 

การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี: 3 

สรางศักยภาพบุคลากร 

สูความเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี: 4 

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของกระทรวงการคลัง 
 

กลยุทธท่ี: 1.1 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรให

เกิดผลสัมฤทธิ ์

 

กลยุทธท่ี: 1.3 

สรางนวัตกรรมและบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธท่ี: 1.2 

ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่: 2.1 

กํากบั ตรวจสอบการดาํเนนิงานของหนวยงาน

ในสังกดัอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 
กลยุทธที่: 2.2 

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธท่ี: 2.3 

เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธที่: 2.4 

ดําเนนิการส่ือสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่

ครอบคลุมทกุกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพ 

 

กลยุทธท่ี: 3.1  

พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ 

องคกรแหงการเรียนรู  

 

กลยุทธท่ี: 3.2  

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

 

กลยุทธท่ี: 4.1  

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกระทรวงการคลัง  

 
กลยุทธท่ี: 4.2  

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
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วิสัยทัศน  

  มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

  1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานสากล

  2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

      และการสื่อสาร 

เปาประสงค 

 1. ยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการท่ีโปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

 2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมรับกับการ 
 เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  

กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการบริหารองคกร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 2.1  :  กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 2.2  :  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

กลยุทธท่ี 2.3  : เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการพัฒนาองคกรใหเกิดความโปรงใส 

กลยุทธท่ี 2.4  : ดําเนินงานสือ่สารสารนิเทศการคลังในเชิงรกุท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3: สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค :  บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
เปาประสงคของกลยุทธ : บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุงประโยชนสุขของประชาชน 

กลยุทธท่ี 3.2  : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4.1 :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงคของกลยุทธ  :  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง  ทันสมัย  รวมท้ังการเชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูลรวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน 

กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามแผน

บริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปน

รูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพ 

2. จัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 
 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุน

เศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติได

จัดทําไว  โดยนําหลักการสํา คัญของการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและ

ความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหลงเงิน

อ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไม

ซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมี

ลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของ

ประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนใน

ระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส เปนธรรม และ

ไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึง

ระดับทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการ

บริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตาม

ตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลงั 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ           
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 2.4 : ดําเนินการสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 17 



นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ 
เปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
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นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เปาหมายเชิงนโยบาย 

1. ปรับปรุงระบบราชการ 

2. กระจายอํานาจสูประชาชนในการเขาถึงบริการสาธารณะ 

3. ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

4. เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ 

5. การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกของขาราชการ ผานมาตรการทางกฎหมาย 

6. จัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

7. สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือตรวจสอบ

เจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ซํ้าซอน หรือลักลั่น
กันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบให
โปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลาง และการ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจใน
ระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะ
เฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให
สามารถดําเนินการได 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ัง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบ
อุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส 
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการ
ทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน
เปนสําคัญ 

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน วยงานของรั ฐ ให มี
ประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน
ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ี
ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนตาง ๆ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการได
โดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยาง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย
บุคลากรภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใช
ในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 

๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 
ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน 
สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต 
เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสีย
คาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปน
วาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการ
ปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมี

กลยุทธท่ี 2.4 : ดําเนินการสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคย
เปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึง
ไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปน
บทเรียนใหความรูแก เจาหนา ท่ีของรัฐ และประมวลเปน
กฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและ
เครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบ
เจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะ
วางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 
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แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 

วิสัยทัศน “มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล” 
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ยุทธศาสตร  1 เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 3 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  

 2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง  

MR1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันสมยั รวมท้ังการเช่ือมโยงเครือขาย การใชขอมูล

รวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

RB2 หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

CB1 บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุงประโยชนสุขของ
ประชาชน 

CB2 เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

 

RB1 หนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

MR2 เพ่ิมขีดความสามารถการบรหิารจัดการระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหครอบคลมุและท่ัวถึง 

SC1 พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิด
ประสิทธิภาพ  

และสอดคลองกับสถานการณปจจบัุน 

 

SC2 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

CB3 สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

SC3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ลําดับ เปาประสงค 
ตามแผนท่ียุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 

1 หนวยงานนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลงั (23 
หนวยงาน) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (สนย.) 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร (สนย.) 
2 หนวยงานในกํากับดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2559 (กพร.) 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจาํปงบประมาณ 2559 (กพร.) 
รอยละของจาํนวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับ
การตอบสนอง (สตป.) 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติศูนย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สบก.) 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 2559 (สตก.) 
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป (สตน.) 

3 พัฒนาระบบการดําเนินงาน
สารนิเทศการคลังใหเกิด
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

ระดบัความสําเร็จในการดําเนนิการโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน ประจําป
งบประมาณ 2559 (กสค.) 

4 บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและ
เปนท่ียอมรับ 

รอยละของจาํนวนเรื่อง ท่ีสามารถจัดทําเอกสารสรุปยอวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน (สร.) 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความท่ัวไปคดีปกครอง (กกม.) 
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง (กกม.) 

5 
 
 
 

เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

รอยละของการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยุติ (สตป.) 
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ลําดับ เปาประสงค 
ตามแผนท่ียุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 

  ระดับความสําเร็จของการฝกอบรมตามโครงการชาววายุภักษ
รักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ตอตานการทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (ศปท.) 

  จํานวนบุคลากรของ สป.กค. ท่ีเขารวมโครงการประชุมสัมมนา
เสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีแกชาววายุภักษในการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ศปท.) 

  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการประชุมสัมมนา
การบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง (ศปท.) 

6 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ทันสมัย รวมท้ังการ
เชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูล
รวมกันอยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละความตอเนื่องในการใหบริการระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสวนกลางและสวนภูมิภาค (ศทส.) 

7 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร
จัดการระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

รอยละของเวลาท่ีระบบ GFMIS ไมสามารถใหบริการได 
(Unplanned downtime) ภายใน 1 ป (ศทส.) 

8 บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุง
ประโยชนสุขของประชาชน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) (สบค.) 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สบค.) 

9 เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

10 สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง (สนย.) 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการประกวดรางวัล 
“คนคลังคิด” (Brighten Up Idea) (สนย.) 
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ลําดับ เปาประสงค 
ตามแผนท่ียุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 – 2563 (สนย.) 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

กับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เปาหมายท่ี 1 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

(Narrowing Inequality Gap) 

 

 

เปาหมายท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขัน (Enhancing 

Competitiveness) 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

เปาหมายท่ี 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง 

(Ensuring Fiscal Sustainability) 

1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก 

 2. การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 

 

 

3. การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสิน

อยางเปนธรรม 

 

1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา

ภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา  

(Value Creation) 

2. การเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจ 

ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การแขงขัน 

1. การเสรมิสรางความมั่นคงทางการคลัง 

2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ภาครัฐ (Anti-Corruption) 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ

กระทรวงการคลงั 

 
3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 

 3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

2.1 การขจัดโอกาสทุจรติ 

2.3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เสรมิสรางศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ  

1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 1.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

 1.3 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ

กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   

 2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

 2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ :   

3.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการ

เรียนรู 

3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   

 4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

26 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) 
 2.1 การขจัดโอกาสทุจริต 2. พัฒนาและบริหาร

จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

2.3 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการท่ี 1 :  
การจัดการเรื่องราวรองทุกข 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยตุ ิ
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 2 :  
การประชุมสัมมนาการบูรณาการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการประชุมสมัมนา
การบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบใน
ภาครัฐของหนวยงานราชการในสงักัดกระทรวงการคลัง  
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 

งบประมาณ : 97,400.00 บาท 

   โครงการท่ี 3 :  
การประชุมสัมมนาเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดแีกชาววายุภักษในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด :  
จํานวนของบุคลากรของ สป.กค. ท่ีเขารวมโครงการ
ประชุมสมัมนาเสรมิสรางความซื่อสัตย สุจรติ และปลูกฝง
ทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีแกชาววายุภักษในการตอตาน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลงั 

งบประมาณ : 200,000.- บาท 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 27 



ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
   โครงการท่ี 4 :  

ชาววายุภักษรักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการทุจิตเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการฝกอบรมตามโครงการชาว
วายุภักษรักษาศลี 5 และประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการตอตานการทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราช
กุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ขาราชการและเจาหนาท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 200,000.- บาท 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 
 3.1 การปรับปรุงระบบ
 ฐานขอมูล 

4. บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวง 
การคลังกลยุทธ 

4.1 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

 
 
 

โครงการ:  
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจําป 2559 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความตอเน่ืองในการบริการระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลสวนกลางและสวนภมูิภาค 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 142,200,000 บาท 

4.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครฐัแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

โครงการ :  
การจางการดาํเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ 
GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจําป
งบประมาณ 2559 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของเวลาท่ีระบบ GFMIS ไมสามารถใหบริการได 
(Unplanned downtime) ภายใน 1 ป 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : จํานวนเงิน  143,400,000 บาท 

 3.2 การพัฒนาบุคลากร 3. สรางศักยภาพบุคลากรสู
ความเปนเลิศ 

3.1 บริหารและ
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู 
 

โครงการท่ี 1 :  
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลงั (ดานบรหิาร) 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

28 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ : 8,000,000 บาท 
โครงการท่ี 2 :  
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสาํนักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 1,537,500 บาท 

  3.2 พัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการ:  
การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลังประจําป 2558 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานใน 
สังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : เงินงบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 
2559 

 3.3 การพัฒนาระบบ
 บริหารจัดการ 

1. เสรมิสรางศักยภาพการ
ดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

1.1 ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ ์

โครงการท่ี 1 :  
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสาํนักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสาํนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 
 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 29 



ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
  1.2 ติดตามและ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 2 :  
การจัดทํารายงานผลดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พล
เอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตร ี
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จของการติดตามผลดําเนินงานฯ จาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (23 หนวยงาน) ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ : - 

 
1.3 สรางนวัตกรรม
และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

โครงการท่ี 1 :  
คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง  
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 11,369,600.-บาท 

   โครงการท่ี 2 :  
การประกวดรางวัล “คนคลังคิด” (Brighten Up Idea) 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการประกวดรางวัล 
“คนคลังคิด” (Brighten Up Idea) 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสาํนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 216,250.-บาท 

   โครงการท่ี 3 : 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
การเปลีย่นแปลงกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2559 - 2563
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 2,015,000.- บาท 

30 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
 2. พัฒนาและบริหาร

จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

2.1 กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

โครงการท่ี 1 :  
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 :  
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ี
ไดรับการตอบสนอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ: 1,800,000 บาท 
 
โครงการท่ี 2 :  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของการดาํเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   

   

โครงการท่ี 3 :  
แผนการตรวจสอบประจาํปงบประมาณ 2559 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบประจําป 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสาํนักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   โครงการท่ี 4 :  
การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัตริาชการของ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ :  - 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 31 



ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
โครงการท่ี 5 :  
การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการติดตามการปฏิบัตริาชการของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

2.2 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 
 

โครงการท่ี 1 :  
การบริหารจัดการศูนยขอมลูขาวสารของราชการใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามพระราชบัญญตัิ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสาํนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 
โครงการท่ี 2 :  
การดําเนินการประสานงานคด ี
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการเพ่ือการ
ประสานงานท่ีเก่ียวของในคดีความท่ัวไป คดีปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : - 

  โครงการท่ี 3 :  
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสาํเรจ็ของการเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั 
งบประมาณ :  - 

32 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2559 
โครงการท่ี 4 :  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะนําเขาสู
วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
ตัวชี้วัด :  
รอยละของจํานวนเรื่อง ท่ีสามารถจัดทําเอกสารสรุปยอ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตร ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

  2.4 ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกท่ีครอบคลุม
ทุกกลุ ม เป าหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการ :  
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูสาธารณชน 
ประจําปงบประมาณ 2559 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน ประจําปงบประมาณ 2559 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : 3,880,000.- บาท  

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 33 



ตารางสรุปกรอบการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (8 ตัวช้ีวัด)         

ยุทธศาสตร ท่ี  1 : 
เสริ มสร างความ
เ ช่ื อ มั่ น ต อ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า นขอ ง
กระทรวงการคลัง 

RB1 เพ่ือใหหนวยงาน
นํายุทธศาสตรไปสูการ
ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

RB1.1 รอยละความสําเร็จของการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

100 60 70 80 90 100  สนย. 

RB1.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

5 ออกแบบสอบ 
ถ า ม แ ล ะ
สํารวจความ
คิ ด เห็ นผู มี
สวนไดส วน
เสีย 

ศึ ก ษ า 
วิ เ ค ร า ะ ห
ข อ มู ล ก า ร
สํารวจความ
คิดเห็น 

ศึ ก ษ า 
วิ เ ค ร า ะ ห
แ น ว คิ ด
หลั กการ ท่ี
สําคัญ และ
แ ผ น ง า น /
โครงการของ
หนวย งานใน
สังกัด รวมท้ัง
สภาพแวดลอ
มของ สป.กค. 
เ พ่ื อจั ดทํ า
ร า ง แ ผ น
ยุทธศาสตร 
 

นําเสนอราง
แ ผ น ยุ ท ธ 
ศาสตรเพ่ือผู 
บ ริ ห า ร
พิจารณาให
ค ว า ม
เห็นชอบ 

ถ า ย  ทอ ด
แ ผ น
ยุทธศาสตร
ตอบุคลา กร
ในองคกร 

 สนย. 

34 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรท่ี  

2  : พั ฒ น า แ ล ะ
บริหารจัดการการ
ดํ า เ นิ น ง าน ขอ ง
กระทรวง การคลัง 

 

 

 

RB2 ห น ว ย ง า น ใ น
กํากับดําเนินงานอยาง
มีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

RB2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
คํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ของหน วยงานในสั ง กัด
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 
2559 

5 แจงกรอบการ
ประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการของ 
กค.ประจําป
งบประมาณ 
2559 

นํ า เ ส น อ
ตั ว ช้ี วั ด
ประกอบคํ า
รั บรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ของ กค. 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

จั ด ทํ า คํ า
รั บรองการ
ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

ติ ด ต าม ใ ห
หนวย งานท่ี
รั บผิ ดชอบ
ตัวช้ีวัดจัดทํา
ราย ละเอียด
ตัวช้ีวัดตามคํา
รั บรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ระดับกระทรวง 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

ติ ดตามให
หนวยงานท่ี
รับผิ ด ชอบ
ตวัช้ีวัดจัดทํา
ราย งานผล
การปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

 กพร. 

RB2.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
คํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร  สํ า นั ก ง า น ป ลั ด
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 
2559 

5 จั ดทํ ากรอบ
การประเมินผล
การปฏิ บั ติ
ราชการของ 
ส ป . ก ค 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

เจรจาตัวช้ีวัด
ประกอบคํ า
รั บรองการ
ปฏิบัติราชการ
ของ สป.กค. 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

จั ด ทํ า คํ า
รั บรองการ
ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

ติ ด ต าม ใ ห
หนวยงานใน 
สป.กค. จัดทํา
รายละเอียด
ตัวช้ีวัดตามคํา
รั บรองการ
ปฏิบัติราชการ 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

ติ ดตามให
หนวยงานใน 
สป.กค. จัดทํา
รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร 
ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 
2559 

 กพร. 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 35 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

  RB2.3 ร อยละของจํ านวน
ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ี
ไดรับการตอบสนอง 

100 80 85 90 95 100  สตป. 

  RB2.4 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

100 20 40 60 80 100  สตก. 

RB2.5 ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น ง า น
ตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 

100 20 40 60 80 100  สตน. 

RB2.6 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5 20 40 60 80 100  สบก. 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (8 ตัวช้ีวัด)         

ยุทธศาสตร ท่ี  1 : 
เสริมสร างความ
เ ช่ื อ มั่ น ต อ ก า ร
ดํ า เ นิน งานของ
กระทรวง การคลัง 

 

SC1 พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสารนิเทศ
ก า ร ค ลั ง ใ ห เ กิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สถานการณปจจุบัน 

SC1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ข าวสารของกระทรวงการคลั งสู
สาธารณชน ประจําปงบประมาณ 
2559 

 

5 รวบรวมขอมูล 
รางแผนงาน/
โครงการ 

จัดจ าง และ
ผลิ ตสื่ อเพ่ื อ
การประ ชา
สัมพันธ 
 

จัดจาง และ
ผลิตสื่อเพ่ือ
การประชา 
สัมพันธ 
 

เผยแพร สื่ อ
เพ่ือ 
การประชา 
สัมพันธ 

สรุ ปผลการ
ดําเนิน งาน
โครงการ และ
ร า ย ง า น
ผู บ ริ ห า ร
ร ะ ดั บ สู ง
รับทราบ 

 กสค. 

36 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
พัฒนาและบริหาร
จั ด ก า ร ก า ร
ดํ า เ นิ น ง าน ขอ ง
กระทรวงการคลัง 

 

 

SC2 บริหารจัดการท่ีมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ป น ท่ี
ยอมรับ 

SC2.1 รอยละของจํ านวนเรื่ อง  ท่ี
สามารถจัดทําเอกสารสรุปยอวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดครบถวน 

 

93 85 87 89 91 93  สร. 

  SC2.2 รอยละความสําเร็จของการ 

ดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความท่ัวไป คดีปกครอง 

 

80 60 65 70 75 80  กกม. 

  SC2.3 รอยละความสําเร็จของการ
เ ส น อ เ รื่ อ ง เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ต อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

 

80 60 65 70 75 80  กกม. 

SC3 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

SC3.1 รอยละของการดําเนินการ
เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข จ า ก
ประชาชนใหไดขอยุติ 

87 83 84 85 86 87  สตป. 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 37 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

SC3.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาการบูร
ณาการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัด
กระทรวง 

การคลัง 

5 ร ว บ ร ว ม
ประเด็นเน้ือ 
หาสาระท่ีจะใช
ประชุม พรอม
ท้ั ง แ จ ง
หน วยงานท่ี
เก่ี ยวข องให
เขารวมประชุม 

ป ร ะ ชุ ม 
สัมมนาการบูร
ณาการการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุ จริ ตและ
ประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐ
ของหนวยงาน
ราชการ ใน
สังกัด กค. 

ครั้งท่ี 
1/2559 

 

ส รุ ป
รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ฯ 
พรอมเสนอ
ผู บ ริ ห า ร
รับทราบ 

ป ร ะ ชุ ม 
สัมมนาการบูร
ณาการการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุ จริ ตและ
ประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐ
ของหนวยงาน
ราชการ ใน
สังกัด กค. ครั้ง
ท่ี 2/2559 

สรุรายงาน 
การประชุม
ฯ  พ ร อ ม
เ ส น อ
ผู บ ริ ห า ร
รับทราบ 

 ศปท. 

  SC3.3 จํานวนบุคลากรของ สป.กค. 
ท่ีเขารวมโครงการประชุมสัมมนา
เสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีแก
ชาววายุภักษในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 

 

60 คน 20 คน 30 คน 40 คน 50 คน 60 คน  ศปท. 

38 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

  SC3.4 ระดับความสําเร็จของการ
ฝกอบรมตามโครงการชาววายุภักษ
รักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการ
ทุจริต 

5 ร ว บ ร ว ม
ประเด็นเน้ือหา
สาระท่ีจะใชใน
การฝกอบรม 
พรอมท้ังแจง
หน วยงานท่ี
เก่ียวของใหสง
บุคลากรเข า
รับการฝกอบรม 

จัดฝกอบรม
ครั้งท่ี 
1/2559 

สรุปรายงาน
ผ ล ก า ร
ฝ ก อ บ ร ม 
ค รั้ ง ท่ี 
1 / 2 5 5 9
พรอมเสนอ
ผู บ ริ ห า ร
รับทราบ 

จัดฝกอบรม
ค รั้ ง ท่ี 
2/2559 

สรุปรายงาน
ผ ล ก า ร
ฝกอบรมครั้ง
ท่ี 2/2559
พร อมเสนอ
ผู บ ริ ห า ร
รับทราบ 

 ศปท. 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (2 ตัวช้ีวัด)         

ยุทธศาสตร ท่ี  4 : 
บ ริ ห า ร จั ด  ก า ร
เ ท ค โ น โ ล ยี
สา รสน เทศและ
กา รสื่ อ ส า ร ขอ ง
กระทรวง 

การคลัง 

MR1 เพ่ิมศักยภาพการ
บริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร  ให
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
ทันสมัย  รวม ท้ังการ
เช่ือมโยงเครือขาย การ
ใชขอมูลรวมกันอยาง
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

MR1.1 รอยละความตอเน่ืองในการ
ใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลางและสวนภมูิภาค 

5 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9  ศทส. 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 39 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

 MR2 เ พ่ิ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร
บริหารจัดการระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

 

 

MR2.1 ร อ ยละของ เ วล า ท่ี ร ะบบ 
GFMIS ไ ม ส า ม า ร ถ ใ ห บ ริ ก า ร ไ ด 
(Unplanned downtime)  

ภายใน 1 ป 

5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0  ศทส. 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (6 ตัวช้ีวัด)         

ยุทธศาสตรท่ี 3 : 
ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรสู 

ความเปนเลิศ 

 

 

 

CB1 บุคลากรมีความรู
คู คุ ณ ธ ร ร ม  มุ ง
ป ร ะ โ ย ช น สุ ข ข อ ง
ประชาชน 

CB1.1 ระดับความสํ า เร็จของการ
ดํ า เ นินกา รตาม โคร งการ พัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง 

(ดานบริหาร) 

5 จั ด ทํ า
แผนพั ฒนา
บุคลากร 

ของ กค.  

นํ า เ ส น อ
แผนพั ฒนา
บุคลากร ตอ
คณะกรรมการ
พั ฒ น า
บุคลากรของ 
กค. 

แ จ ง แ ผ น 
พั ฒ น า
บุคลากรให
หน วยงาน
ราชการใน
สั งกัดทราบ 
พ ร อ ม ท้ั ง
จั ดทํ าแผน 
ปฏิบัติการ 
 
 
 

ดําเนินการตาม
แผนท่ี ได รั บ
อนุมัติ 

สรุ ปผลการ
ดําเนิน การ
ต า ม แ ผ น 
พั ฒ น า
บุคลากร 

 สบค. 

40 แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

CB1.2 ระดับความสํ า เร็จของการ
ดํ า เ นินกา รตาม โคร งการ พัฒนา
บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก ง า น ป ลั ด
กระทรวงการคลัง 

5 จั ด ทํ า
แผนพั ฒนา
บุคลากรของ 
สป.กค. 

นํ า เ ส น อ
แผนพั ฒนา
บุคลากรต อ
คณะกรรมการ
พั ฒ น า
บุคลากรของ 
สป.กค. 

แ จ ง
แผนพัฒนา
บุคลากรให
หน วยงาน
ราชการใน
สั งกัดทราบ 
พ ร อ ม ท้ั ง
จั ดทํ าแผน 
ปฏิบัติการ 

ดําเนินการตาม
แผนท่ี ได รั บ
อนุมัติ 

สรุ ปผลการ
ดําเนิน การ
ต า ม แ ผ น 
พั ฒ น า
บุคลากร 

 สบค. 

CB2 เ พ่ิ มสมรรถนะ
ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารใหบุคลากรขอ
กระทรวงการคลัง 

CB2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

5 ว า ง แ ผ น
โครงการ 

ข อ อ นุ มั ติ
โครงการ 

คัดเลือกและ
ทําหนังสือ 

ตอบรับ 

ดํ าเนิ นการ
โ ค ร ง ก า ร
ฝกอบรม 

รายงานและ
ประเมิน ผล
โครงการ 

 ศทส. 

ยุทธศาสตร ท่ี  1 : 
เสริ มสร างความ
เ ช่ื อ มั่ น ต อ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง านขอ ง
กระทรวงการคลัง 

CB3 สรางนวัตกรรม
แ ล ะ บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

CB3.1 ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
ดํ า เ นิน งาน โ คร งก ารคลิ นิ กภา ษี
กระทรวงการคลัง  

5 ดํ าเนิ นงาน
ปรับปรุงองค
ความรู เรื่ อง
บูรณาการภาษี 

ดํ าเนิ นงาน
ปรับปรุ งสื่ อ
ประชาสัมพันธ
โครงการ 

ดําเนิน การ
จัดฝก อบรม
เชิ งปฏิ บั ติ 
การดานองค
ความรู เรื่ อง
บู รณาการ
ภาษี 

ดําเนินการ จัด
ฝกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ การ
ด านเทคนิค
การถายทอด
องค ความรู
และการเปน
วิ ทยากรมื อ
อาชีพ 

ดํ าเนิ นการ
จัดทําสัมมนา
อ อ น ไ ล น 
คลิ นิ กภาษี 
ค ว า ม รู  สู
ความมั่ งคั่ ง 
จํานวนอยาง
นอย 4 ครั้ง 

 สนย. 

แผนปฏิบัตริาชการ สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 41 



ประเด็นยุทธศาสตร 
สป.กค. 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย
ป 2559 

เกณฑการใหคะแนน 
หมาย
เหต ุ

ผูรับผดิ
ชอบ 1 2 3 4 5 

CB3.2 ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
ดําเนินโครงการประกวดรางวัล “คน
คลังคิด” (Brighten Up Idea) 

5 จั ด เ ต รี ย ม
ขอมูล และขอ
อนุมัติดําเนิน
โครงการฯ 

จั ดประ ชุ ม
คณะกรรมการ 
เพ่ือวางหลักเ 
ก ณ ฑ ก า ร
ประกวด 

ดํ าเนิ นการ
ประชาสัม 

พั น ธ เ พ่ื อ
แ น ะ นํ า
หลั กเกณฑ
แ ล ะ ร า ย 
ละเอียดการ
เ ข า ร ว ม
โครงการฯ 

 

 

จั ดประ ชุ ม
คณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา
คั ด เ ลื อ ก
ผลงานท่ีผาน
เขารอบ และ
ตัดสินผลงาน
ท่ีไดรับรางวัล 

ส รุ ป แ ล ะ
ประเมิ นผล
การดํ าเนิ น
โครงการฯ 

 สนย. 

  CB3.3. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2559 – 2563 

5 ไ ด รั บ ก า ร
อนุมัติจัดทํา
โครงการฯ 

ศึกษา ทบทวน 
แ ล ะ
ประเมิ นผล
ข อ มู ล ท่ี
เก่ียวของกับ
ประเด็นในการ
บริ หารการ
เปลี่ยนแปลง 

กค. ในอีก 5 ป
ขางหนา 

จัดทํากรอบ
แนว คิดและ
ทิ ศ ท า ง
ยุทธศาสตร
การบริ หาร
การเปลี่ ยน 
แ ป ล ง ไ ด
สําเร็จ 

จัดทํารางแผน
ยุ ทธศาสตร
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
และรางแผน 
ปฏิบัติการได
สําเร็จ 

แ ผ น
ยุทธศาสตร
การบริ หาร
การเปลี่ ยน 
แปลงได รั บ
ความเห็นชอบ
จากผู นําการ
บริ หารการ
เปลี่ยนแปลง 

กค. 

 สนย. 
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สวนท่ี 3 

โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารของราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 
 บทบัญญัติมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดให
มีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ี
จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา ศูนยขอมูลขาวสาร ดังนั้น การจัดศูนยขอมูลขาวสารนั้น 
การจดัสถานท่ี การจัดขอมูลขาวสาร วิธีการคนหา ท้ังจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร รวมท้ังการคนหา 
หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนสําคัญ สามารถคนหา ศึกษาได
โดยสะดวก มิใชตองคอยสอบถามหรือขอใหเจาหนาท่ีชวยเหลือมากเกินสมควร อันจะทําใหการตรวจดูหยุดชะงัก 
และขาดความเปนสวนตัว 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมารับบริการ 
 2.เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐภายใตสิทธิและหนาท่ีในการ
รับรูขอมูลขาวสารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

4. ทรัพยากร (ถามี) 
 งบประมาณ 250,000.- บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
 อ่ืนๆ (องคความรู/บุคลากร/เครื่องมือ) 1) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    2) เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ประชาชนผูมาบริการไดรับความสะดวกในการติดตอขอรับขอมูลขาวสารของราชการ 
 2. เพ่ือสรางความม่ันใจในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 - ไมมี - 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการสวนอํานวยการ เบอรติดตอ 2209 
     กลุมงาน สวนอํานวยการ  เบอรติดตอ 2237 

 ผูสนับสนุน :  ผูอํานวยการสวนบริหารท่ัวไป เบอรติดตอ 2205 
     กลุมงาน สวนบริหารท่ัวไป  เบอรติดตอ 2226  

44 แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559 
 



 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ศูนยขอมูลขาวสารตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 

- - - ระดับ 5 รอยละ 
20 

รอยละ 
40 

รอยละ
60 

รอยละ 
80 

รอยละ
100 

 
 เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน คําอธิบาย 

1 รอยละ 20 
2 รอยละ 40 
3 รอยละ 60 
4 รอยละ 80 
5 รอยละ 100 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การประชุมซักซอมความ
เขาใจในการปฏิบัติตาม พรบ.  
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
 -  ประชุม ช้ีแจง/ซั กซอม
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 อยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ส า ม า ร ถ ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล
ขาวสารแกผูมารับบริการได
อยางถูกตองและรวดเร็ว 
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กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. จัดระบบขอมูลขาวสารใน
ศูนยขอมูลขาวสารใหเปนไป
ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
 - รวบรวม/จัดเก็บขอมูลตาม
มาตรา 7 ใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
 

             

 - รวบรวม/จัดเก็บขอมูลตาม
มาตรา 9 ใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
 

             

 - จัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร
ใหเปนปจจุบันเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการคนหา
เอกสาร 
 

             

 - รวบรวม/จัดทํา file ขอมูล
เอกสารตามมาตรา 7, มาตรา 
9และมาตรา 11 ท่ีมีในศูนย
ขอมูลขาวสาร สป.กค. จัดสงให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เ พ่ือเผยแพรบน
เ ว็ บ ไ ซ ต   ส ป . ก ค . 
(http://oic.mof.go.th) 

             

3. การเผยแพรความรู  ความ
เขาใจเ ก่ียวกับสิทธิการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชนตาม 
พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
 - จัดอบรมใหความรูพ้ืนฐาน
การปฏิ บั ติ ง านต าม  พรบ . 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 (สําหรับผูปฏิบัติงาน)  
ให แก บุคลากรทุกระดับ ท้ั ง
ข า ราชการ  ลู กจ างประจํ า 
พนักงานราชการ และลูกจาง
ช่ั วคราว ของ สป.กค. และ 
สร.กค. ปละไมนอย  กวา 3 
ช่ัวโมง 
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http://oic.mof.go.th/


 

กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4.  สํารวจความคดิเห็นของ
ประชาชนผูมาใชบริการ ณ 
ศูนยขอมูลขาวสาร สป.กค. 
และเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
ฯ    
 - รวบรวมและจัดสรุปความ
คิดเห็นตามแบบประเมินความ 
พึงพอใจของผูมาใชบริการ ณ 
ศูนยขอมูลขาวสาร สป.กค. 
เ ส น อ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ นํ า ม า
ปรับปรุง/ พัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสาร สป.กค. ตอไป 
 

             

5. จัดเก็บสถิติและสรุปผลผูมา
ใ ช บ ริ ก า ร  ณ  ศู น ย ข อ มู ล
ขาวสาร สป.กค. และเว็บไซต
ศูนยขาวสารฯ 
 - รายงานจัดทําขอมูลและ
สถิติผูใชบริการ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสาร สป.กค. และเว็บไซต 
เสนอผูบริหารเพ่ือทราบเปน
ประจํา 
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โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง 
ประจําป 2559 

(เฉพาะ : การใหบริการระบบเครือขายส่ือสารขอมูลสวนกลางและสวนภูมิภาค) 
 

1. สาระสําคัญ 
 กระทรวงการคลังมีนโยบายและเปาหมายท่ีจะพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการ
ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการใชงานระบบเครือขายขอมูลท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพ่ือการใหบริการแกหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 
 บริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสวนกลาง และสวนภูมิภาค 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2559 

4. งบประมาณ (ถามี) 
 142.2 ลานบาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 เพ่ือประสิทธิภาพของการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการใช
เครือขายสื่อสารท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคของกระทรวงการคลัง 
 5.2 สรางชื่อเสียงความประทับใจและภาพลักษณท่ีดีของการใหบริการ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 ๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 6.2 ขอจํากัดของเหตุการณท่ีนอกเหนือการดําเนินงาน 

 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1.  นายวนา     พรนราดล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.  นายบุญลือ  จิตตคาม  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรอาวุโส  
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

9. แผนปฏิบัติงาน  
 

ลําดับท่ี รายการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

1 
ตรวจสอบ และปรับปรุงความเร็วสื่อสารของกรมใน

สังกัดกระทรวงการคลัง 

     
 

      

2 
วงจรสื่อสารสวนกลางและสวนภูมภิาคสามารถใชงาน

ได 

       
 

    

 

 

 

  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละความตอเนื่องในการ

ใหบริการระบบเครอืขาย

สื่อสารขอมูลสวนกลางและ

สวนภูมิภาค 

- - - ระดับ ๕ รอยละ 
99.5 

รอยละ 
99.6 

รอยละ 
99.7 

รอยละ 
99.8 

รอยละ 
99.9 
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โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง 
ประจําป 2559 

 
1. สาระสําคัญ 
 กระทรวงการคลัง มีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดได
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2. วัตถุประสงค 
 2.1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.  เพ่ือเตรียมบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต 
 2.3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร ใหสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี
ชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.4.  เพ่ือเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
 2.5.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารตอไป 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 ปงบประมาณ 2559 

4. งบประมาณ (ถามี) 
 เงินงบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
พรอมท่ีจะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต 
 5.3 บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีความรู  ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 6.1 ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ 
 6.2 เหตุการณภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน กรณีสถานท่ีถูกปดลอม ฯลฯ 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวนา พรนราดล  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. นางวันดี   แสงชลินทร   ผอ.สวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  โทร 3204 
 3. น.ส.ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  โทร 3305 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวน
ตามผลลัพธดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 วางแผนโครงการ 

2 ขออนุมัติโครงการ 

3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ 

4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม 

5 รายงานและประเมินผลโครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการ
ฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

รายการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารชองกระทรวงการคลัง ประจําป 2559 

            

เงินงบประมาณ             

1. วางแผนโครงการ             

2. ขออนุมัติโครงการ             

3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ             

4. ดําเนินการโครงการฝกอบรม             

5.รายงานและประเมินผลโครงการ             

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร *หมายเหตุ ขึ้นอยูกับ
นโยบายของผูบริหาร 

      
      

1. วางแผนโครงการ             

2. ขออนุมัติโครงการ             

3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ             

4. ดําเนินการโครงการฝกอบรม             

5. รายงานและประเมินผลโครงการ             
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โครงการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS 
(Operation & Maintenance: O&M) ประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. สาระสําคัญ 

 การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลระบบเครือขายสื่อสาร การจัดหาสถานท่ีตั้งสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร การจัดหาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ และดําเนินการบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software โดยไมรวมถึง
การแกไขหรือพัฒนาเพ่ิมเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบเครือขายสื่อสารของ ระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE 
GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS  
 2.2 บํารุงรักษาระบบ บํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software  
 2.3 ดําเนินการใหระบบ GFMIS สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2559 

4. งบประมาณ (ถามี) 
 จํานวนเงิน  143,400,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  สามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 Hardware และ Software ระบบ GFMIS ไดรับการบํารุงรักษาแกไขใหสามารถใชงานได
ตอเนื่อง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 ๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 6.2 ขอจํากัดของเหตุการณท่ีนอกเหนือการดําเนินงาน 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 7.1 นายวนา พรนราดล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.2 นางเสาวภา บุญธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โทร. 02-1265900 ตอ 3201, 3501 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
รอยละของเวลาท่ีระบบ GFMIS 
ไมสามารถใหบริการได 
(Unplanned downtime) 

ภายใน 1 ป * 

รอยละ 1.4 รอยละ 1.3 รอยละ 1.2 รอยละ 1.1 รอยละ 1.0 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

ระหวางผูวาจางและผูรับจาง 
ระบบ GFMIS 
สามารถใชงาน
ไดอยาง
ตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ
(รายงานผล
การดําเนินการ) 

            

2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบ GFMIS รายงวด (เดือน) 

            

3. ตรวจสอบผลดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบเพ่ิมเติมสําหรับงวดท่ี 6 และ 12 
เดือน 

            

  

หมายเหตุ 

1. * จํานวนชัว่โมงที่ระบบ GFMIS ไมสามารถใหบริการได (Unplanned downtime)  นับเฉพาะเวลาราชการ
เทานั้น (วันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ท้ังนี้ไมนับรวม
การหยุดใหบริการท่ีไดกําหนดไวลวงหนา หรือไดแจงกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไวลวงหนา
แลวและไมรวมถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจาก Software อ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือรายการท่ีผูรับจางได
บํารุงรักษา เชน SAP Software 

2. เกณฑการใหคะแนนจะไดระดับ 5 ข้ึนอยูกับการควบคุม ดูแล และดําเนินการปฏิบัติงานของบริษัท 
กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ตามท่ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับและ
ควบคุม  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละของเวลาท่ีระบบ GFMIS 
ไมสามารถใหบริการได 
(Unplanned downtime) 
ภายใน 1 ป 

- - - ระดับ ๕ รอย
ละ 
1.4 

รอย
ละ 
1.3 

รอย
ละ 
1.2 

รอย
ละ 
1.1 

รอย
ละ 
1.0 
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โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สาระสําคัญ 

 การตรวจราชการเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินและพัฒนาประเทศ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานใหหนวยงานของรัฐและ

เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิด

จากการดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนัยแหงระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ออกตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 

2554 ท่ีกําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกระทรวงในฐานะผูสอดสองดูแลแทน

รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจท่ีสําคัญซ่ึงสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบาย

ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  ในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของรัฐบาล

และกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารราชการแผนดิน  

2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย

ของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 

 2.2 เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตาม

นโยบายของรัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

4.  งบประมาณ 

 1,800,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถกํากับ เรงรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของหนวยงาน

ในสังกัดใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 

 2. สามารถติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตาม

นโยบายของรัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

6.  ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ผูรับผิดชอบหลัก :  

 นายพงษเทพ  ถิฐาพันธ  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 

     โทร  0-2273-9021 ตอ 2411 

 นางทิพรัตน  ถ่ินสิริพัฒนกิจ  ผูอํานวยการสวนแผนและประเมินผล 

     โทร  0-2273-9021 ตอ 2620 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  

 หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  

8.  ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา 

คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 

1. รอยละของ

จํานวนขอเสนอแนะ

จากการตรวจ

ราชการท่ีไดรับการ

ตอบสนอง 

รอย

ละ

100 

รอย

ละ

100 

รอย

ละ

100 

รอยละ

100 

รอยละ

80 

รอยละ

85 

รอยละ

90 

รอยละ

95 

รอยละ

100 
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คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 80 

2 รอยละ 85  

3 รอยละ 90  

4 รอยละ 95  

5 รอยละ 100  

 

9.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงานปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  
1. รวบรวมขอมูล
แผนงาน/โครงการ
หนวยงานในสังกัด ศึกษา 
วิเคราะห และกําหนด
แนวทาง ประเด็นการ
ตรวจราชการเพ่ือจัดทํา
แผนการตรวจราชการ 

แผนการ
ตรวจ
ราชการ 

            

2. ตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของ 
หนวยงานในสังกัด ใน
สวนภูมภิาค และเขต
ตรวจราชการใน
สวนกลางพรอมท้ังให
ขอเสนอแนะในระดับ
พ้ืนท่ีและระดับนโยบาย 

การตรวจ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน
ของหนวย 
งานรับ
ตรวจ
รายงานผล
การตรวจ
ราช การ 

            

3. จัดทํารายงานผลการ
ตรวจราชการพรอม
ขอเสนอแนะไปยัง
ผูบริหารระดับสูงและ
ผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานรับตรวจเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการและ
แจงกระทรวงการคลัง
ทราบ และนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการ

รายงานผล
การตรวจ
ราชการ
พรอม
ขอเสนอ 
แนะไปยัง
ผูบริหาร 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงานปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  
ตรวจราชการแบบบูรณา
การรวมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี
4. จัดทําสรุปรายงานผล
การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวง การคลังรอบ 1 
เสนอตอผูบริหารระดับสูง 

สรุป
รายงานผล
การตรวจ
ราชการ
รอบท่ี 1 

            

5 ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการ
กระทรวงการคลังซึ่งได
เสนอไว 

การตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผล
การดําเนิน 
งานตาม
ขอเสนอแน
ะรายงาน
ผลการ
ตรวจ
ราชการ 

            

6. รวบรวมรายงานการ
ตรวจราชการพรอม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการ
กระทรวงการคลัง และ
รายงานดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการ
กระทรวงการคลังของ
หนวยงานรับตรวจ 

รายงานผล
การตรวจ
ราชการ
เสนอผู 
บริหาร 

            

7. จัดทําสรุปรายงานผล
การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวง การคลังรอบ 2 
เสนอตอผูบริหารระดับสูง 

สรุป
รายงานผล
การตรวจ
ราชการ 
รอบ 2 
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ช่ือตัวช้ีวัด : รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนอง 

 

สูตรการคํานวณ              จาํนวนขอเสนอแนะท่ีไดรับการตอบสนอง 

           จํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

1. ขอเสนอแนะ หมายถึง ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังซ่ึง

เสนอแนะใหแกหนวยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลัง ผานการตรวจราชการของผูตรวจ

ราชการกระทรวงการคลังในปงบประมาณ พ.ศ.  2559 

2. การนับขอเสนอแนะท้ังหมด จะนับจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกําหนดระยะเวลาท่ีสงขอเสนอแนะไปยังหนวยรับตรวจถึง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

3. การตอบสนอง  หมายถึง   

3.1 หนวยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลังนําขอเสนอแนะ ขอสังเกต ของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลังไปดําเนินการเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึนหรือแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังใหผูบริหารระดับสูงของ

กระทรวงการคลังรับทราบ 

3.2 หนวยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลัง ผานการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลังตอบสนองโดยการรับขอเสนอแนะไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการหรืออยูระหวาง

ดําเนินการโดยนับรวมท้ังในสวนท่ีเริ่มดําเนินการแลวหรือเพ่ิงเริ่มดําเนินการแตยังไมแลวเสร็จ

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. การติดตาม  หมายถึง  การทําบันทึกถึงหนวยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลัง ผานการตรวจ

ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก

การตรวจราชการ 

 

 

 
  

100 
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โครงการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
1. หลักการและเหตุผล  
 

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 มีภารกิจหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกขและ
ขอรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับงานของกระทรวงการคลัง และเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดย
ไดมอบนโยบายและขอสั่งการกรณีดังกลาวหลายประการ กับท้ังมีบัญชาใหทุกกระทรวงจัดเจาหนาท่ีไปรับเรื่อง
รองเรียนและแกไขปญหาข้ันตน ณ จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล และปลัดกระทรวงการคลังได
พิจารณาอนุมัติใหเจาหนาท่ีสํานักตรวจสอบและประเมินผล สวนรับเรื่องราวรองทุกขหมุนเวียนไปปฏิบัติ
ราชการท่ีทําเนียบรัฐบาลต้ังแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2557 เปนตนมา อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน โดยกระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกขจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุก
หนวยงานท้ังในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานอ่ืน  
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
* เรื่องราวรองทุกข  หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข  ท่ี ไดรับการประสานงานจากศูนย ดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังท่ีมีมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง 
 * การนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขใหนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
 * ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 
    1. เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 
    2. เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่อง
ดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสม 
และไดแจงใหผูรองทราบ 
    3. เรื่องท่ีดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการแลว) และได
แจงทําความเขาใจกับผูรอง 
    4. เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลวและไดแจงใหผูรอง
ทราบหนวยงานท่ีรับดูแลเรื่องตอ 
    5. เรื่องราวรองทุกขท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห/เรื่องรองทุกขกลาวโทษ 
แตไมระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน และไดแจงใหผูรองทราบตาม
ควรแกกรณี 
    6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นท่ีพนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีท่ีหนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 
    7. กรณีท่ีเปนการเสนอขอคิดเห็นท่ีมีผลตอสวนรวม ไดสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไวเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาและไดแจงใหผูรองทราบ 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1) เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2) เพ่ือติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหได
ขอยุติอยางตอเนื่อง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) 
 
4. งบประมาณ 
 - ไมมี - 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.1) ประชาชนผูใชบริการไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขภายในเวลาอันรวดเร็วและ 
ไดขอยุติเพ่ิมมากข้ึน 
 6.2) ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอการใหบริการงานรับเรื่องราวรองทุกข  
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 - ไมมี - 
  
7. ผูรับผิดชอบ 
 8.1 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท 2410 
 8.2 นายกฤษดา  วัยวุฒิ ผูอํานวยการสวนรับเรื่องราวรองทุกข หมายเลขโทรศัพท 2616 
 8.3 นางนพรัตน เดชจริง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 2755 
 สวนรับเรื่องราวรองทุกข สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานท่ี

ผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
1. รอยละของการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องราวรองทุกขจาก
ประชาชนใหไดขอยุต ิ

- - ระดับ
5 

ระดับ 5 รอยละ 
83 

รอยละ 
84 

รอยละ 
85 

รอยละ 
86 

รอยละ 
87 
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เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
รอยละ 83 รอยละ 84 รอยละ 85 รอยละ 86 รอยละ 87 

 

 

สูตรการคํานวณ 
 จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีดําเนินการจนไดขอยุติ x 100 
                       จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

9. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม จํานวน (วัน) 

1. วิเคราะหเรื่องราวรองทุกขและจัดทํารางหนังสือเสนอ
ผูตรวจราชการกระทรวงการ คลังเพ่ือพิจารณา 

ไม เกิน 5 วัน หลังจากไดรับ
เรื่องรองทุกข 

2. ติดตามผลการพิจารณาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

3. วิเคราะห และประมวลผลขอเท็จจริงจากรายงานของ
หนวยงานพรอมจัดทําหนังสือรายงานและเสนอความเห็นตอ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือทราบเพ่ือพิจารณาสั่ง
การ หรือเพ่ือยุติเรื่องแลวแตกรณี 

ไมเกิน 10 วัน 

4. แจงผลการพิจารณาใหผูเก่ียวของทราบ ไมเกิน 3 วัน 
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การจัดทํารายงานผลดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

1. สาระสําคัญ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557และกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 1 ป ตามปงบประมาณ
และระยะเวลาของรัฐบาล เพ่ือรองรับนโยบายรัฐ-บาลอยางเปนรูปธรรมและไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี  
ท่ี 113/2557 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2557 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) โดยมีอํานาจหนาท่ีขับเคลื่อนและเรงรัดสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหนํา
นโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเสนอรายงานตอคณะรัฐมนตรีเปนประจํา
ทุกเดือน จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ประสานความรวมมือจากสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการ 

กระทรวงการคลัง โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตรไดดําเนินการประสานความรวมมือจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยในสังกัดกระทรวงการคลังเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแลว  
เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2557และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายเดือน ซ่ึงครอบคลุม 
ผลการดําเนินการสําคัญของกระทรวงการคลังตามแผนปฏิบัติราชการประจําป มติคณะรัฐมนตรีการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และเผยแพรลงในเว็บไซตของกระทรวง ภายใตชื่อ 
“รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล พลเอก ประยุ ทธ  จั นทร โอชา นายกรั ฐมนตรี”
(http://www.mof.go.th/home/pmprayuth.html) โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศทส.) 

ท้ังนี้ กขร. ไดจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาประเมินผลและรายงานปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตอคณะรัฐมนตรี เปนประจําทุกเดือน และไดมอบหมายให
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเปนเจาภาพหลักในประเด็น “นโยบายท่ี 6 เพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ” เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานวิเคราะหผลสําเร็จ ความกาวหนา ปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่ อสาร สํานักงานคณะกรรมการสง เสริมการลงทุน  
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและจัดสงรายงานผลการ
ดําเนินงานใหฝายเลขานุการ กขร. (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) ทราบตามปฏิทินการดําเนินการของ กขร.  

2. วัตถุประสงค 
1. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
2. ประสานความรวมมือจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

4. งบประมาณ   ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานสําคัญตามนโยบายรัฐบาลของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. นายจิระ พันธคีรี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ ผูอํานวยการสวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2126 – 5800 ตอ 2649, 2650, 2674 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จในการจัดทํา
รายงานผลดําเนินงานฯ จาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
(23 หนวยงาน) ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
5 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

 เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 60  
2 รอยละ 70  
3 รอยละ 70  
4 รอยละ 80  
5 รอยละ 100  และจัดสงใหฝายเลขานุการ กขร. ตามกําหนดในปฏิทินการดําเนินการของ กขร. 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 

  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ติดตามผลการ
ดําเนินงานฯ 
รายเดือนจาก
หนวยงานภายใน
สังกัด
กระทรวงการคลัง 

ติดตามขอมูล
จากหนวยงาน

ในสังกัด
ครบถวน 

            

2. รวบรวมผล
การดําเนินงานฯ  
รายเดือน  

รวบรวมขอมูล
ครบถวน 

            

3. จัดสงรายงาน
ผลการดําเนนิงานฯ 
ใหสวนราชการท่ี
เก่ียวของและฝาย
เลขานุการ กขร. 
(สาํนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี)  

จัดสงขอมูล
ตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
 แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั ่วคราว) พ.ศ.  2557 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 และแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ไปประกอบการกําหนด
ทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในการนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรขององคกรข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง รวมท้ัง ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
 2. เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีทิศทางชัดเจน ตรงตามนโยบาย
ของผูบริหาร 
 3. เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 เมษายน 2559 – กันยายน 2559 

4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายในแผนบริหารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
 2. หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายขององคกร และทิศทางท่ีผูบริหาร
กําหนด 
 3. การบริหารราชการสามารถตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : 
 นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ  ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
 นางสาวสุพิณญา มณีขัติย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2126-5800 ตอ 2619 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 

ระดับ5 

1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดบัคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น 
3 ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักการท่ีสําคัญ และแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัด 

รวมท้ังสภาพแวดลอมของ สป.กค. เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 
4 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพ่ือผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5 ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแบบ 
สอบถามและสํารวจ
ความคิดเห็น 

แบบ 
สอบถาม 

 

            

2. ออกแบบสอบถาม
แกผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ สป.กค. 

ความคิดเห็น
ของผูมีสวนได

สวนเสยี 

            

3. ศึกษา วิเคราะห
แบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
สรุปผลการ

ออก
แบบสอบถาม 

            

4. ศึกษา วิเคราะห  
แนวคิดหลักการท่ีสําคญั
และแผนงาน /โครงการ 
ของหนวยงานในสังกัด
ประกอบการจดัทําราง
แผนยุทธศาสตร 

ผลการศึกษา 
หลักการท่ี
สําคัญและ
แผนงาน /
โครงการ 

 

            

5. จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร 

 

ผลการ 
ประชุมฯ 
รางแผน

ยุทธศาสตร 

            

6. นําเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรใหผูบริหาร 
สป.กค.พิจารณา 

 
 
 

            

7. ถายทอดแผน
ยุทธศาสตรตอบุคลากร
ในองคกร 

บุคลากรทราบ
แผน

ยุทธศาสตร 
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โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 
 โครงการหนวยงานตนแบบ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” มีเปาหมายในการบูรณาการองคความรู
ดานภาษี จาก 3 หนวยงานภาษีภายสังกัดใตกระทรวงการคลัง ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากร โดยบูรณาการความรูนี้เพ่ือประโยชนในการใหความรูแกผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไปผานหมอ
ภาษีท่ีเปนผูใหคําปรึกษาตามจุดใหบริการจํานวน 268 จุด ท่ัวประเทศ ตลอดจนการใหความรูผานชองทาง
ตางๆ อาทิ Website Mobile app. และ Facebook เปนตน 

 สําหรับการดําเนินงานในสวนการปรับปรุงองคความรูและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ จะดําเนินการ
เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณอันดีใหแกโครงการฯ และยังปรับปรุงองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีใหเปนภาษาท่ี
เขาใจงายกอนนําไปเผยแพรสูกลุมเปาหมาย อาทิ ผูประกอบการ SMEs หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 
นอกจากนี้ในการดําเนินงานในสวนการอบรมหมอภาษีและการพัฒนาเครือขายหมอภาษี เพ่ือสรางหมอภาษีมา
ประจําศูนยประสานงานโรงการฯ จะเปนการจัดทําโครงการนี้ จะดําเนินควบคูกันไป ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 
 1. สนับสนุนและสรางภาพลักษณอันดีใหแกโครงการฯ 
 2. สรางหมอภาษีเพ่ือใหบริการองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี ณ ศูนยประสานงาน 
  โครงการคลินกิภาษีกระทรวงการคลัง 
 3. ปรับปรุงและขยายฐานองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 
 

4. งบประมาณ (ถามี) 11,369,600.-บาท 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สงเสริมภาพลักษณเชิงบวก ของหนวยโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
 2. ผูประกอบการ SMEs และประชาชนท่ัวไป มีองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี และ 
  สามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและครบถวน  
 3. เพ่ิมความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางาน และการใหบริการของภาครัฐ 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายของ 3 กรมจัดเก็บรายได ท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต อาจสงผลกระทบทําให
องคความรูเรื่องภาษีท่ีใหบริการอยูบนหนาเว็บไซตไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที ซ่ึงจะสงผลตอ
ผูใชบริการท่ีอาจไดขอมูลท่ียังลาสมัยได 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายจิระ พันธคีรี  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต วิกรมโรจนานันท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายพจน บริสุทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  โทร 02-126-5800 ตอ 2673 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของ : กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง  

- - ระดับ
5 

ระดับ 5 ระดับ  
1 

ระดับ  
2 

ระดับ  
3 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  
 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินงานปรับปรุงองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี 

2 ดําเนินงานปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธโครงการ 

3 ดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี 

4 ดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิคการถายทอดองคความรูและการเปน

วิทยากรมืออาชีพ 

5 ดําเนินการจัดทําสัมมนาออนไลน คลินิกภาษี ความรู สูความม่ังค่ัง จํานวนอยางนอย 4 ครั้ง 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- การ
ดําเนินงาน
ปรับปรุงองค
ความรูเรื่อง
บูรณาการ
ภาษี 

ไดรับองคความรู
เรื่องบูรณาการ

ภาษีท่ีเปนปจจุบัน 

   
 

        

- การดําเนินงาน
ปรับปรุง
เว็บไซตของ
โครงการฯ 

เว็บไซตคลินิกภาษี
ไดรับการทําให
เปนปจจุบัน 

   
 

        

- ดําเนิน การ
จัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ดานองค
ความรูเรื่อง
บูรณาการ
ภาษี  

เจาหนาท่ี ไดรับ
ความรูเรื่องบูรณา

การภาษี 

   
 

        

- ดําเนินการ
จัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ดานเทคนิค
การถายทอด
องคความรู
และการเปน
วิทยากรมือ
อาชีพ  

เจาหนาท่ี ไดรับ
ความรูเรื่อง
เทคนิคการ

ถายทอดองค
ความรูและการ
เปนวิทยากรมือ

อาชีพ 

   
 

        

- ดําเนินการ
จัดทําสัมมนา
ออนไลน คลินิก
ภาษี ความรู สู
ความมั่งคั่ง 
จํานวน 4 ครั้ง 

ไฟลสมัมนาออนไลน 
คลินิกภาษี ความรู สู
ความมั่งคั่ง จํานวน 4 

ครั้ง 
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โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559-2563 

 
1. สาระสําคัญ 

 ในปจจุบันองคกรตางๆท้ังภาครัฐหรือองคกรเอกชนลวนจําเปนตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอดและ
เจริญกาวหนาในสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคกรท่ีสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ปรับตัวใหทันกับความผันแปรของสภาพแวดลอมไดก็จะสามารถอยูรอดและเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกรจึงเปนเครื่องบงชี้ถึงความอยูรอดขององคกรในระยะยาว
เนื่องจากองคกรท่ีมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีจะปรับตัวไดทันกับปญหาและความทาทายจาก
สภาพแวดลอมจึงทําใหมองเห็นโอกาสและ/หรือภัยคุกคามตางๆท่ีเกิดข้ึนและสามารถปรับการดําเนินงานเพ่ือ
ควาโอกาสและ/หรือจัดการกับภัยคุกคามไดอยางเหมาะสมทันตอเหตุการณ  

 กระทรวงการคลังเปนองคกรภาครัฐท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยตรงจึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ในดานกระแสโลกาภิวัตน การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ซ่ึงจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุน แรงงาน และอ่ืนๆอยางเสรี การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปฏิรูปความเปนอยูหรือลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในประเทศ 
โดยการผลักดันในลักษณะภาพรวมและความสัมพันธจากระดับประเทศสูระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน และ
กระตุนการสรางความเขาใจและความรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือตอบสนองความตองการของภาคประชาชน
จากฐานรากท่ีแทจริงอันจะนําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสรางความยั่งยืนของประเทศ 

 ดังนั้น เ พ่ือใหบรรลุวัต ถุประสงค ท่ีกล าว  สํ านักนโยบายและยุทธศาสตร  สํ านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินการจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการศึกษาวิเคราะหและกําหนดแผนยุทธศาสตรการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559-2563 ใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป นําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมาตรการการใหบริการ และเครื่องมือทางการคลังดาน
ตางๆใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  รวมท้ังเสนอแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาและกําหนดแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559-

2563 ใหมีความสอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจ และบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย กลุมประเทศ

อาเซียน และนานาชาติ ท้ังดานการเมือง สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อยางบูรณาการ 

 2. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พรอมเสนอแนะการ

ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานไดอยางเปน

รูปธรรม  
 

72 แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559 
 



 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 กันยายน 2558- เมษายน 2559 
  

4. ทรัพยากร (ถามี) 
 งบประมาณ 2,015,000.- บาท (สองลานหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนําแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2559-2563 ไปสูการปฏิบัติและสามารถพัฒนากระทรวงการคลังไดทันสมัยและเทา
ทันกับความเปลี่ยนแปลง 

 2. สรางความรวมมือและสรางความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในกระทรวงการคลังภาคราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง ไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือให

กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการทางการคลังท่ีสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยได 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 ไมมี 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายจิระ  พันธคีร ี  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต  วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายอมรชยั  บานเมือง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทร 021265800 ตอ 2647 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.กค. 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนนิงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 2559 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2559 - 2563 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

1 ไดรับการอนุมัติจัดทําโครงการฯ 
2 ศึกษา ทบทวน และประเมินผลขอมูลท่ีเก่ียวของกับประเด็นในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังในอีก 5 ปขางหนา 
3 จัดทํากรอบแนวคิดและทิศทางยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ 
4 จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและรางแผนปฏิบัติการไดสําเร็จ 
5 แผนยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบจากผูนําการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 
 
9. แผนปฏิบัติงาน  
 

  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการฯ โครงการ
สามารถ

ดําเนินการ
ได 

 
 

 
 

          

2. ดําเนินการหาผูรับ
จาง 

  
 

          

3. ผูรับจางดําเนินการ
ตามขอบเขตของงาน 
 

            

4. คณะกรรมการกํากับ
ง า น จ า ง ท่ี ป รึ ก ษ า
ประ เมินความความ
ถู ก ต อ ง แ ล ะ
ความกาวหนาของงาน 

การดําเนิน
โครงการ

เปนไปดวย
ความถูกตอง  

            

5.คณะกรรมการกํากับ
งานจางท่ีปรึกษา ตรวจ
รับงานของท่ีปรึกษา 
 

แผน
ยุทธศาสตร
การบริหาร

การ
เปลี่ยนแปลง

ท่ีเสร็จ
เรียบรอย 

            

6.ประเมินผลโครงการ
และรายงาน
ผูบังคับบัญชา
ตามลาํดับ 
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โครงการประกวดรางวัล “คนคลังคิด” (Brighten Up Idea) 
 

1. สาระสําคัญ 

ดวยสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีนโยบายการสงเสริมและ
สนับสนุน ใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด ไดแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางและพัฒนาผลงาน 
เพ่ือรองรับตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วท่ีมีอยูรอบดาน และกอใหเกิดประโยชนตอการ
บริหารราชการแผนดิน และผูรับบริการ  ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงดําเนินการจัดการโครงการประกวดรางวัล “คนคลังคิด” หรือใชในชื่อ

ภาษาอังกฤษวา “Brighten Up Idea” เพ่ือกระตุน สงเสริม และสรางแรงผลักดันอันเปนเบื้องหลังของ
ความสําเร็จในอนาคตใหกับบุคลากรในสังกัด ใหเกิดความต่ืนตัว พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตลอดจน
การบริการในรูปแบบตางๆ โดยใชความรู ความคิดสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความตองการและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 

 นอกจากนั้น การดําเนินโครงการประกวดรางวัล “คนคลังคิด” จะเปนการสงเสริมบุคลากรใหเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการดานการคลัง อันจะเปนประโยชนในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีใหมีการ
พัฒนาการดําเนินงานไดรวดเร็ว ครอบคลุม และเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางและพัฒนากระบวนการทํางาน  

 2.  เพ่ือกระตุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดเกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับตอ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูรอบดาน 

 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ  

 4.  จัดใหมีการประกวดแนวความคิด ผลงาน กระบวนการ โครงการ ในเชิงนวัตกรรม เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ธันวาคม  2558 - มีนาคม  2559 
 

4. งบประมาณ (ถามี) 

216,250.-บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 1. ขาราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ไดแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสราง และพัฒนากระบวนการทํางาน  

 2. ขาราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดเกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติงาน สามารถรองรับตอสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีมีอยูรอบดาน 

3. กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ  

 4. เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 5. เสริมสรางภาพลักษณและสรางความเชื่อม่ันของผูรับบริการท่ีมีตอองคกร 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 ไมมี 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต  วิกรมโรจนานันท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวสุรียพร  ชัยยะรุงสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทร 02-273-9021 ตอ 2565 
     สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 2559 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน 
โครงการประกวดรางวัล “คนคลัง
คิด” (Brighten Up Idea)  

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดเตรียมขอมูล และขออนุมัติดําเนินโครงการฯ  
2 จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางหลักเกณฑการประกวด 
3 ดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือแนะนําหลักเกณฑและรายละเอียดการเขารวมโครงการฯ 
4 จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีผานเขารอบ และตัดสินผลงานท่ีไดรับรางวัล 
5 สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการฯ  
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 

  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-จัดเตรยีมขอมลู 
และขออนุมัติ
ดําเนินโครงการฯ 

เพ่ือใหดําเนินงานภายใต
กรอบหลักการตามท่ีไดขอ
อนุมัติไว 

 
 

          

-จัดประชุม
คณะกรรมการ 
เพ่ือวาง
หลักเกณฑการ
ประกวด 

หลักเกณฑการประกวดท่ี
เปนมาตรฐาน 

 
 

          

-ดําเนินการ
ประชาสมัพันธ
เพ่ือแนะนํา
หลักเกณฑและ
รายละเอียดการ
เขารวมโครงการฯ 

ผลงานท่ีสงเขาประกวด   
 

         

-จัดประชุม
คณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกผลงานท่ี
ผานเขารอบ และ
ตัดสินผลงานท่ี
ไดรับรางวัล 

-เ พ่ื อ ให ไ ด ผ ล งานการ
ประกวดต าม เ กณฑ ท่ี
กําหนด 

    
 

       

-สรุปและ
ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการฯ 

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า 
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ ใ ช เ ป น
แนวทางสําหรับการจัด
โครงการฯ ครั้งตอไป 
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โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 
 
1. สาระสําคัญ 
 ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนโดยท่ีกระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนท่ีไดต้ังไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความเชี่ยวชาญ
อยางมืออาชีพของบุคลากร  ความทันสมัยของระบบการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีสวน
รวมของบุคลากรในองคกร และกระบวนท่ีสําคัญท่ีจะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได ตองใช
กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
จึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะทํางานไดเหมาะสมท้ังในปจจุบันและ
อนาคต 
 กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงจําเปน
จะตองมีกรอบมีแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน และ ภารกิจของ
หนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน  อยางเปน
ระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 
 
2 วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 
 2.2 เพ่ือใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา การบริหารยุคใหม 
 2.3 เพ่ือใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล  
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2558  -  กันยายน 2559 
 
4. ทรัพยากร 
 งบประมาณประมาณ 8 ลานบาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ท่ีปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายสันติ  อํ่าศรีเวียง     ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2126 5800 ตอ 2601 
 นางสาวนงนุช  นุตรัตน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 หมายเลขโทรศัพท  0 2126 5800 ตอ 2610 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินการ 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  
(ดานบริหาร) 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

 
 เกณฑการใหคะแนน :  เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
ของการดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

2  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3  แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ  
( Action Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัต ิ

5 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
  

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559     79 

 



 

9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

1.จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรของ

กระทรวงการคลงั 

แผนงาน 
 

           

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร 

ตอคณะกรรมการ พัฒนา

บุคลากรของ

กระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากรตาม

มติของคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากรของ 

กระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน   
 

         

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากร

ใหหนวยงานราชการใน

สังกัดทราบ พรอมท้ังจัดทํา

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) 

รายงาน   
 

         

4.ดําเนินการตามแผนท่ี

ไดรับการอนุมัต ิ

การจดั

กิจกรรม/

หลักสูตร 

         
 

  

5.สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน          
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

 
1. สาระสําคัญ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดมีวิสัยทัศน คือ 
“เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง” ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  รวมท้ังการประสานการกําหนดนโยบาย  สงเสริมการพัฒนา
ยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

 ดังนั้นในการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซ่ึงปนหัวใจของการพัฒนางาน ท่ีจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึง
จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะทํางานไดเหมาะสมท้ังในปจจุบันและอนาคต 
โดยจะตองคํานึงถึงทิศทางตามท่ีองคกรตองการ  
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะและความ
มุงม่ันในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลง 
 2.เพ่ือใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 
4. งบประมาณ 
 จํานวน  1,537,500.00  บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
- 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายสันติ  อํ่าศรีเวียง     ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
                               หมายเลขโทรศัพท  0 2126 5800 ตอ 2601 

 นางสาวนงนุช  นุตรัตน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                               หมายเลขโทรศัพท  0 2126 5800 ตอ 2610 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนินการ 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 60 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง  

5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 

 
เกณฑการใหคะแนน :  เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จ

ของการดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 
1 

2  นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3  แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบพรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action 
Plan) 

4  ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ 

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลงั 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนา
บุคลากร ตอคณะกรรมการ 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลงั 
  - ทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรตามมติ
ของคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 
 

แผนงาน   
 

         

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ( Action 
Plan) 

รายงาน    
 

        

4.ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับ
การอนุมัต ิ

การจดั
กิจกรรม/
หลักสูตร 

   
 

        

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน    
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โครงการการดําเนนิการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

1. สาระสําคัญ 

เม่ือสวนราชการมีคําสั่งทางปกครองและคําสั่งนั้นมีผลกระทบไปยังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หาก

บุคคลตามขางตนพิจารณาแลวไมเห็นดวยหรือมีความเห็นขัดแยงกับคําสั่งทางปกครองดังกลาว บุคคลเหลานั้น

จะตองดําเนินการโตแยงคําสั่งทางปกครองโดยการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองไปยังผูท่ีมีอํานาจ ออกคําสั่ง

ทางปกครอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองจะดําเนินการพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณ โดยนํา

ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบคําอุทธรณ เม่ือผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง

ปกครองเปนเชนไร ก็จะแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองและสิทธิของผูอุทธรณในการนําไปยังผู

อุทธรณใหทราบตอไป ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 

 2.2 เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 2.3 เพ่ือใหการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองของผูอุทธรณไดรับความเปนธรรม 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ตุลาคม ๒55๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

งบประมาณ      ไมมี 

อ่ืนๆ (องคความรู/บุคลากร/เครื่องมือ) 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 4.1 ผูอุทธรณไดทราบเหตุผลและผลการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งทางปกครองอยางเปนธรรม 

 4.2 สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดได 

5. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองลาชาหากแตมี

แนวทางปองกันคือ สวนราชการผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองเรงดําเนินการให 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายพนิต ธีรภาพวงศ  ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 

 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข นิติกรชํานาญการ โทร ๒๖๕๕ 
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7. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานท่ี
ผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละความสําเร็จของการ
เสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ
คณะ กรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ระดับ
๕ 

ระดับ
๕ 

ระดับ
๕ 

ระดับ ๕ รอย
ละ
๖๐ 

รอย
ละ 
๖๕ 

รอย
ละ 
๗๐ 

รอย
ละ
๗๕ 

รอย
ละ
๘๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ รอยละ ๖๐  
๒ รอยละ ๖๕  
๓ รอยละ ๗๐  
๔ รอยละ ๗๕  
๕ รอยละ ๘๐  

 

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย
ท่ีปรากฏใน
รายละเอียด
ของการ
อุทธรณ
คําสั่งทาง
ปกครอง 

รอย
ละ 
๘๐ 

 

           

-สืบคนขอ
กฎหมาย
ตลอดจนขอ
กฎหมาย 
(เพ่ิมเติม) 
เพ่ือนํามาใช
ประกอบการ
จัดทําวาระ
การประชุม
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กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
คณะกรรม 
การพิจารณา
อุทธรณ
คําสั่งทาง
ปกครอง 
 
-นําเสนอ
วาระการ
ประชุมตอท่ี
ประชุม
คณะกรรมก
ารพิจารณา
คําสั่งทาง
ปกครอง 

 
 

           

-ท่ีประชุม
คณะกรรม 
การพิจารณา
คําสั่งทาง
ปกครอง
พิจารณา
และมมีติของ
ท่ีประชุม 

 
 

           

-จัดทําคํา
วินิจฉัยแจง
ไปยังสวน
ราชการท่ี
เปน
หนวยงาน
จัดสงเรื่อง
การอุทธรณ
คําสั่งทาง
ปกครอง 
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โครงการการดําเนนิการประสานงานคด ี

1. สาระสําคัญ 

ในกรณีท่ีสวนราชการมีความประสงคท่ีจะดําเนินคดีความไมวาจะเปนผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีเพ่ือ

ความรอบคอบในดานการดําเนินคดี เชน การจัดทําคําฟอง คําใหการ คําแถลง เปนตน สวนราชการแจงความ

จํานงไปยังสาํนักงานอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณารับดําเนินคดีแทนสวนราชการตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวชองจนเสร็จการแหงคดีความ 

2. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการดานคดีความดวยความรอบคอบและรัดกุม 

๒. เพ่ือใหกระบวนการดําเนินคดีความเปนไปตามกรอบระยะเวชลาท่ีกฎหมายกําหนด 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน ตุลาคม ๒55๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

งบประมาณ      ไมมี 

อ่ืนๆ (องคความรู/บุคลากร/เครื่องมือ) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและมอบหมายใหพนักงานอัยการเขาดําเนินคดีแทนสวนราชการ 

 5.2 สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับคดีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด สวนราชการอาจเสียสิทธิในการดําเนินคดีความ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายพนิต ธีรภาพวงศ  ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 

 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข นิติกรชํานาญการ โทร ๒๖๕๕ 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๒๕59 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการเพ่ือการ
ประสานงานท่ีเก่ียวของ
ในคดีความท่ัวไปคดี
ปกครอง 

๕ ๕ ๕ ระดับ ๕ รอย
ละ 
๖๐ 

รอย
ละ 
๖๕ 

รอย
ละ 
๗๐ 

รอย
ละ 
๗๕ 

รอย
ละ 
๘๐ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ รอยละ ๖๐  
๒ รอยละ ๖๕  
๓ รอยละ ๗๐  
๔ รอยละ ๗๕  
๕ รอยละ ๘๐  

 

๑. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
เอกสารขอ
กฎหมายตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

รายงานผล             

-ติดตอ
ประสานงาน
ไปยัง
หนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือ
สามารถจัดทํา
สรุปขอเท็จจริง 
ในการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
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กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-จัดทําสรุป
ขอเท็จจริง
ประกอบขอ
กฎหมายและ
นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
พิจารณา
ตรวจทานและ
แกไขเพ่ือ
นําเสนอตอ
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

             

-นําเสนอสรุป
ขอเท็จจริง
พรอม
ความเห็นตอท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
 

            

-ท่ีประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
ขอเท็จจริง
ประกอบขอ
กฎหมาย 
พรอมพิจารณา
ความเห็นท่ีได
เสนอและให
ความเห็นชอบ
ตามท่ีฝาย
เลขานุการ
เสนอตอท่ี
ประชุม 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
๑. สาระสําคัญ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓  
มาตรา ๙ (๓) กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ขอ ๑๔ 
กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 

 ดังนั้น สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง
ดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  ซ่ึง
เปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี ๒.๑ : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
ท้ังนี้ เพ่ือใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งเปนการปองปราม
การทุจริตรั่วไหลในข้ันตอนการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน และเปนการลดความเสี่ยงในการ
บริหารงานของผูบริหาร ท้ังยงัเปนกระบวนการปรบัปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพ่ือเปนระบบ
เตือนภัยลวงหนาสําหรับการบริหารราชการแผนดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลักใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดวา บรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความ
พึงพอใจหรือไม 

๒.๒ เพ่ือใหขอเสนอแนะในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานฯ เปนไปอยางคุมประโยชนท้ัง
ราชการและประชาชน 

๒.๓ เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป 

 

๓. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
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๔. ทรัพยากร (ถามี) 
 งบประมาณ ไมมี 

 

๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๕.๑ ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
5.2 หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ

เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน/ผูท่ีมาติดตอกับหนวยงาน 
 

๖. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
ไมมี 

 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุมตรวจสอบภายใน 
นางสิริกานต  มหาลี้ตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตําแหนงผูตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒439 
นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒437 

 

๘. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน  

๕6 ๕7 ๕8 ๕9 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละของคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ขอ งก าร ร า ย ง านผ ล ก า ร
ดํ า เนิ นการตามแผนกา ร
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระดับ

๕ 

ระดับ

๕ 

ระดับ

๕ 

๕ รอยละ 
20 

รอยละ 
40 

รอยละ 
60 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

 

เกณฑการใหคะแนน  
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ รอยละ 20  
๒ รอยละ 40  
๓ รอยละ 60  
๔ รอยละ 80  
5 รอยละ 100  
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 งานตรวจสอบโครงการ/เรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 
เรื่อง 

1. การใหเชาท่ีราชพัสดุ : กรมธนารักษ 
2. โครงการปรับปรุงระบบ Image Processing : กรมสรรพากร 
3. โครงการพัฒนาระบบใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบอัตโนมัติเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ํามัน-เครื่องดื่ม) : กรมสรรพสามิต 
4. โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการสํ านักงานเศรษฐกิจการคลั ง 
(Department Operation : DOC) บน Private Cloud : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 ข้ันตอนการดําเนินการ 5 ข้ันตอน 

1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบื้องตนจากหนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการตรวจสอบโครงการฯ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทํากระดาษทําการ 
4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 

 
๙. แผนปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

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

1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบื้องตน
จากหนวยรับตรวจเพ่ือประกอบ 
การตรวจสอบโครงการฯ 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

            

3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน 
และจัดทํากระดาษทําการ 

            

4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลัดกระทรวงการคลัง 
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2559 
 

1. สาระสําคัญ 

 ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ใหผูตรวจสอบภายใน
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง  
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ 

 

 สวนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเก่ียวกับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีกําหนด ซ่ึงมี การ
ตรวจสอบดานบัญชีการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน และการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
(Compliance Financial, Operation Audit และ IT Audit) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สป.กค. คือ พัฒนา
และบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวง โดยมีหนาที่ในการประเมินและใหคําแนะนําเพื่อสนับสนุน
การบรหิารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ท้ังนี้เพราะงานตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือหนึ่งใน
การบริหารจัดการของผูบริหาร 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ     ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  และประหยัด 
 2.2 เพ่ือสอบทานความถูกตอง  ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ  ทางดานการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ  และดานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 
 2.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม 
 2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติตาง ๆ  ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  และประหยัด 
 2.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขได
อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2559 
 

4.  งบประมาณ (ถามี)     : 
 ไมมี 
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5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การปฏิบัติงานของ สป.กค. เปนไปตามกฎระเบียบท่ีกําหนด รวมท้ังไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
6.  ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 -   
 
 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนตรวจสอบภายในระดับกรม  โทร.  0 2126 5800  ตอ  2720  2721  2743 
 

8.  ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 เกณฑการใหคะแนนแบงเปน  5  ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน แต
ละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละของจาํนวนงาน
ตรวจสอบท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
5 

รอยละ 
20 

 
 

รอยละ 
40 

 

รอยละ 
60 

 

รอยละ 
80 

 

รอยละ 
100 

 

 

9.  แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งานตรวจสอบ 
1. งานตรวจสอบตามมติ ครม. , 
ระเบียบ , คําสั่ง 

1.1 การสอบทานการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน
ของ สป.กค. 

1.2 การตรวจสอบการใช
รถยนตของผูเลอืกรับเงิน
คาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมีสิทธิ
ไดรับรถประจําตําแหนงของ
สวนราชการ  

1.3 ตรวจสอบการเงินการ
บัญชีกองทุนสวัสดิการ 
สป.กค. 

รายงาน
การ
ตรวจสอบ 

            

94 แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559 
 



 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.4 การตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงดาน
สารสนเทศ 

1.5 การตรวจสอบตามเกณฑ
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ดานบัญชีของสวนราชการ 

1.6 การตรวจสอบการรับ
เงินคืนและการจายเงินสวน
เ พ่ิมสํ าหรั บ เ งิ น บํ า เหน็ จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติ
การกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จ
บํานาญตามพระราช บัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 
สํ าหรั บผู รั บ บํ านาญและ
ทหารกองหนุนมี เ บ้ียหวัด 
(Undo) รอบ 2 

1.7 การตรวจสอบการเขาใช
งานในระบบงานความรับผิด
ทางละเมินทางแพง 

1.8 การตรวจสอบภาษีหัก 
ณ ท่ีจายของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2. การตรวจสอบหนวยรับ
ตรวจ/โครงการจากการจัดทํา
แผนการตรวจสอบประจําป 
(บนฐานขอมูลการประเมิน
ความเสี่ยง) 

- โครงการตดิตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร 
- โครงการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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โครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ของหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีหนวยงานรัฐใชอํานาจหนาท่ีของ

ตนแสวงหาผลประโยชนกับภาคเอกชนไมวาจะเปนท้ังในทางตรงหรือทางออมทําใหประเทศขาดความเชื่อม่ันจาก

นักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีจะลงทุน สงผลตอดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับปญหาดังกลาว จึงกําหนด

ไวในนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ขอ 10 การสงเสริม

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ รวมท้ังรัฐบาลไดตั้งเปาหมายไวในป 2560 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception 

Index : CPI) ของประเทศไทย จะตองไดคะแนนไมนอยกวา 50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ปจจุบันรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ไดมีการจัดต้ังศูนยอํานวยการตอตานการทุจริต 

(ศอตช.) เพ่ือทําหนาท่ีเปนองคกรอํานวยการระดับชาติ ภายใตคณะกรรมการอํานวยการตอตานการทุจริต

แหงชาติ และเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ 

ครั้งท่ี 2/2558 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย คุมฉายา) เปนประธาน ไดมีมติให

หนวยงานภาครฐัท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐท่ีไมไดขอรับการจัดสรรหรือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ตามแผนบูรณาการฯ ตองจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2559 ตามแนวทางดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ดังนี้ 1. คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. มาตรการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 

(2556 – 2560) และ 3. แนวทางภายใตแผนบูรณาการ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมสัมมนาการบูร

ณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง เพ่ือซักซอมความรู ความเขาใจในการบูรณาการและประสาน เรงรัด ติดตาม การดําเนินงาน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง จํานวน 10 หนวยงาน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศปท. ไดรับความเห็นชอบจาก 

ปลัดกระทรวงการคลัง ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานในการขับเคลื่อน

บูรณาการแผนปฏิบัติราชการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานราชการในสัง กัด

กระทรวงการคลัง 
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2. วัตถุประสงคโครงการ 

 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและพรอมระดมความคิดเห็นในการบูรณาการและประสาน เรงรัด 

ติดตาม การดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงาน

ราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 10 หนวยงาน ใหเปนไปตามขอสั่งการของ ศอตช. และมีการ

ดําเนินการบูรณาการ ใหสอดคลองกับทุกสวนราชการภายใตแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (2556 – 2560) พรอมสรางกลไกลและเครื่องมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลงั 

3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2559 

4.  งบประมาณ (ถามี)     : 
 97,400.00.-(เกาหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หลังจากเสร็จการประชุมสัมมนาฯ (ครั้งท่ี 1) มีการสรางกลไกลและเครื่องมือเพ่ือบูรณาการในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 

 5.1 การจัดตั้งคณะกรรมการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระดบักระทรวง  

 5.2 ปรับปรุงรางคูมือบูรณาการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลัง 

และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฯ หรือ คณะอนุกรรมฯ หรือ คณะทํางานฯ พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือจัดทํา

คูมือฯ มอบใหแกผูเขารวมโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งท่ี 2/2559  

6.  ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 -   
 
 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   โทร. 0 2126 5800 ตอ 
2582 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 เกณฑการใหคะแนนแบงเปน  5  ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน แต
ละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดําเนนิงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 

- ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการประชุมสัมมนา
การบูรณาการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
หนวยงานราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
 
 

คําอธิบายรายตัวช้ีวัด 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย 

ระดับ 1 
รวบรวมประเด็นเนื้อหาสาระท่ีจะใชประชุม พรอมท้ังแจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเขารวมประชุมฯ 

ระดับ 2 
ประชุมสัมมนาการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  
ครั้งท่ี 1/2559 

ระดับ 3 สรุปรายงานการประชุมฯ พรอมเสนอผูบริหารรับทราบ 

ระดับ 4 
ประชุมสัมมนาการบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  
ครั้งท่ี 2/2559 

ระดับ 5 สรุปรายงานการประชุมฯ พรอมเสนอผูบริหารรับทราบ 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

 

  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

โครงการ
ประชุมสัมมนา
การบูรณาการการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
ของหนวยงาน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

สรุปรายงานผลการ
ประชุมฯ ครั้งท่ี 1 
 

            

สรุปรายงานผลการ
ประชุมฯ ครั้งท่ี 2 

            

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559     99 

 



 

โครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดี 

แกชาววายุภักษในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปจจุบันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบไดขยายตัวไปในทุกภาคสวนไมวาจะเปนในสวน

ของภาคการเมือง ภาคเอกชน และรวมถึงภาคราชการดวย ทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชาและ

สูญเสียงบประมาณอยางมหาสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ  ซ่ึง

เจาหนาท่ีรัฐเปนผูถือและบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ แสวงหาผลประโยชนโดยการ เรียก

รับสินบน เพ่ือแลกกับการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการจากผูประกอบธุรกิจท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ทําใหผูประกอบธุรกิจขาดความม่ันใจ สงผลตอภาพลักษณของประเทศในการลงทุน และดัชนีชี้วัด

ภาพลักษณปญหาคอรรัปชัน หรือ Corruption Perception Index (CPI) ของประเทศไทย ซ่ึงวัดโดยองคกร

เพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ประจําป พ.ศ. 2556 ไดเพียง 35 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทําใหประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 102 จากการจัดอันดับท้ังหมด 177 ประเทศท่ัวโลก 

และอยูในอันดับท่ี 5 ของภูมิภาคอาเซียน 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ตามนโยบายของรัฐบาล (พลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) ซ่ึงไดกําหนดใหปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนวาระแหงชาติ ศูนย

ปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงกําหนดจัดโครงการ

ประชุมสัมมนาเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีแกชาววายุภักษในการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ี

ดีใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหมีจิต

สาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  

 2.2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกขาราชการ

และเจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2559 
 

4.  งบประมาณ (ถามี)     : 
 200,000.- (สองแสนบาทถวน) 
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5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูเขารวมโครงการฯมีภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกินข้ึน  
 - 
7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   โทร. 0 2126 5800 ตอ 
2582 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59  1 2 3 4 5 

- จํานวนบุคลากรของสป.กค.ท่ี
เขารวมโครงการประชุมสัมมนา
เสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต 
และปลูกฝงทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีแกชาววายุภักษใน 
การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- - - 60 
คน 

 20 
คน 

30 
คน 

40 
คน 

50 
คน 

60 
คนข้ึน

ไป 

 
คําอธิบายรายตัวช้ีวัด 

 - จํานวนบุคลากรของสป.กค.ท่ีเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และ

ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีแกชาววายุภักษในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย 
ระดับ 1 - จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการฯ 20 คน 
ระดับ 2 - จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการฯ 30 คน 
ระดับ 3 - จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการฯ 40 คน 
ระดับ 4 - จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการฯ 50 คน 
ระดับ 5 - จํานวนผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการฯ 60 คนข้ึนไป 

 

 

 

 

  

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2559     101 

 



 

9. แผนปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 
 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

จัดประชุมสัมมนา
เสริมสรางความ
ซ่ือสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติ
และวัฒนธรรมท่ีดี
แกชาววายุภักษใน
การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

สรุปรายงานผล
การประชุมฯ  
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โครงการชาววายุภักษรักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการ

ทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

1. หลักการและเหตุผล : 

 ในประเทศไทย ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีสําคัญซ่ึงสงผลกระทบตอประเทศในวงกวาง ใน
หลายๆดาน ไมวาจะเปนดานความม่ันคงของประเทศ ดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาประเทศ เปนตน อันจะ
เห็นไดจากการท่ีอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น หรือ CPI (Corruption Perception Index) ของ
ประเทศไทยซ่ึงวัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ประจําป พ.ศ. 
2556 ไดเพียง 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทําใหประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 102 จากการจัด
อันดับท้ังหมด 177 ประเทศท่ัวโลก และอยูในอันดับท่ี 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และอยู
ในอันดับท่ี 5 ของภูมิภาคอาเซียน จากการจัดอันดับดังกลาวแสดงใหเห็นวานับวันปญหาการทุจริตจะยิ่งทวี
ความรุนแรงข้ึนและเปนการทําลายภาพลักษณความนาเชื่อถือของประเทศ  ทุกภาคสวนจึงตองใหความ
ตระหนักตอปญหาการทุจริต รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต จึงนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2(พ.ศ.
2556-2560) 

ภายใตยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตนท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมสมัยใหมแตมีสิ่งหนึ่ง
ท่ีไมเคยเปลี่ยนแปลงและไมเคยขาดหายจากสังคมไทย คือ หลักคําสอนของศาสนา ศาสนา (Religion) 
หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาวาทุกสรรพสิ่งเกิดข้ึนมาดํารงอยูและจะ
เปนเชนไรตอไปเปนหลักการและประเพณีท่ีเปนท่ีเคารพท่ัวไป และอาจกลาวไดวา ศาสนาเปนสิ่งท่ีควบคุมและ
ประสานความสัมพันธของมนุษยใหอยูรวมกันไดอยางปกติสุข คือ มีหลักการคานิยม วัฒนธรรมรวมกันและ
วิถีทางท่ีมนุษยเลือกใชในการดํารงชีวิตใหสังคมเปนหนึ่งเดียวกันมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันดวยหลัก
จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมท่ีเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 

ศาสนาจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะคอยเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย การรณรงคกลอมเกลาและยกระดับ
จิตใจขาราชการและเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ศาสนาจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีควรท่ีจะตองมีการปลูกและปลุก
จิตสํานึกเพราะจะเปนมาตรการในการปองกันในระยะยาวในการแกไขปญหาการทุจริต มิใชเพียงแตจะบังคับ
ใชกฎหมายเพียงอยางเดียว แตจะตองปลูกฝงจิตใตสํานึกของขาราชการและเจาหนาท่ีในหนวยงานใหมี
จิตสํานึกในการตอตานการทุจริตดวยเชนกัน 

นอกจากศาสนาท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประเทศไทยยังมีพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลท่ี 9) ท่ีทรงใหแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยเปน
ระยะเวลายาวนานกวา 30 ป คือ การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช ยึด
ความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย ลดความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพ ความเปนอยูท่ีตองไมฟุงเฟอตองประหยัด
ไปในทางท่ีถูกตอง ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต จากพระราชดําริดังกลาวขาราชการ
และเจาหนาท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ไมแกงแยงเบียดเบียนผูอ่ืน ซ่ึงจะเปน
รากฐานสําคัญในการสรางกลไกการปองกันการทุจริตตอไป 

ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตในฐานะท่ีเปนหนวยงานราชการซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุมครองในกระทรวงจึงไดจัดทําโครงการชาว
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วายุภักษรักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการทุจริต เพ่ือใหขาราชการ
และเจาหนาท่ีมีศีล 5 และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีความตระหนักรูในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงนํามาสูยุทธศาสตรท่ี1 
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดใหรักษาประโยชนสาธารณะดวย
การใชหลักศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการทุจริต 

2. วัตถุประสงคของโครงการ :  
2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหมี

จิตสาธารณะ ใหเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดี ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกขาราชการ
และเจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 ปงบประมาณ 2559 

4. งบประมาณ (ถามี)     : 
 200,000.- (สองแสนบาทถวน) 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในการประพฤติตนตามหลักศีล 5 และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกินข้ึน  
 - 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สป.กค.   โทร. 0 2126 5800 ตอ 2582 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 

- ระดับความสําเร็จของการฝกอบรม
ตามโครงการชาววายุภักษรักษาศีล 
5 และประพฤติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการ
ทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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คําอธิบายรายตัวช้ีวัด 
 - ระดับความสําเร็จของการฝกอบรมตามโครงการชาววายุภักษรักษาศีล 5 และประพฤติตนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย 

ระดับ 1 
รวบรวมประเด็นเนื้อหาสาระท่ีจะใชในการฝกอบรม พรอมท้ังแจงหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของใหสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

ระดับ 2 
อบรมใหความรูตามโครงการชาววายุภักษรักษาศีล 5 และประพฤติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งท่ี 1/2559 

ระดับ 3 สรุปรายงานผลการฝกอบรม พรอมเสนอผูบริหารรับทราบ 

ระดับ 4 
อบรมใหความรูตามโครงการชาววายุภักษรักษาศีล 5 และประพฤติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการตอตานการทุจริตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งท่ี 2/2559 

ระดับ 5 สรุปรายงานผลการฝกอบรม พรอมเสนอผูบริหารรับทราบ  

 

9 แผนปฏิบัติงาน 

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

จัดฝกอบรมตาม
โครงการชาว
วายุภักษรักษาศลี 
5 และประพฤตติน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ตอตานการทุจริต
เพ่ือถวายเปนพระ
ราชกุศลแก
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
จํานวน 2 ครั้ง 

สรุปรายงานผล
การฝกอบรม ครั้ง
ท่ี 1 

            

สรุปรายงานผล
การฝกอบรม ครั้ง
ท่ี 2 
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 

 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏบิัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได การท่ี
จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผลการ
ดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายท่ี
กําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 จะเริ่มในชวงเดือนตุลาคม โดยสวนราชการ
มีการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปท่ี ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการ เม่ือครบ 12 
เดือน สวนราชการทีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปจะไดรับการจัดสรรเงินสิ่งจูงใจ เพ่ือนําไปพัฒนาหนวยงาน
ตอไป 

 กระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยการ
ดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการของ
กระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  
 2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

4. งบประมาณ (ถามี)  
- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการคา
เปาหมายไดชัดเจนข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรมได
อยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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 2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีสอดคลองและเปน
ประโยชนกับองคกรท่ีสามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ใหกับสวนราชการในสังกัดได 
 3. กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานท่ีเปนปญหาอุปสรรค
ในปงบประมาณถัดไปได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : 
 นางรัชนี ชุนเจริญ  ผอ.กพร.  
 นายวิทยา เตชะมหานนท  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
 นางสาวสุภาพ ผองอําไพ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํา
รับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2559 
2 นําเสนอตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําป

งบประมาณ 2559 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณา 
3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 
4 ติดตามใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ระดบักระทรวง ประจําปงบประมาณ 2559 
5 ติดตามใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2559 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2559 

1 ชุด             

2. นําเสนอตัวช้ีวัดประกอบ     
คํารับรองการปฏิบัตริาชการของ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2559 ใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณา 

1 ชุด             

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
2559 

1 ชุด             

4. ติดตามใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัดจดัทํา
รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการ ระดับ
กระทรวง ประจาํปงบประมาณ 
2559 

1 ชุด             

5. ติดตามใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัดจดัทํารายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2559 

1 ชุด             
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 
 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีคุณภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได การท่ี
จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผลการ
ดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายท่ี
กําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 จะเริ่มในชวงเดือนตุลาคม โดยสวนราชการ
มีการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปท่ี ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการ เม่ือครบ 12 
เดือน สวนราชการทีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปจะไดรับการจัดสรรเงินสิ่งจูงใจ เพ่ือนําไปพัฒนาหนวยงาน
ตอไป 

 โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจาขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1. เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 2.2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจาํปงบประมาณ 2559 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 

4. งบประมาณ (ถามี)  
- 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการคาเปาหมายไดชัดเจนข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสู
ระดับกรมไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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 2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและเปาหมายท่ี
สอดคลองและเปนประโยชนกับองคกรท่ีสามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการ
เพ่ิมขีดสมรรถนะใหกับสวนราชการในสังกัดได 
 3.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานใน
สังกัดไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานท่ีเปน
ปญหาอุปสรรคในปงบประมาณถัดไปได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นางรัชนี ชุนเจริญ ผอ.กพร.  

นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
นางนวลสกุล  ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํา
รับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2559 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจาํปงบประมาณ 2559 

2 เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจาํปงบประมาณ 2559 

3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 
4 ติดตามใหหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 
5 ติดตามใหหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

1. จัดทํากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงาน
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2559 

1 ชุด             

2. เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํา
รับรองการปฏบัิติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2559 

1 ชุด             

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลงั ประจําป
งบประมาณ 2559 

1 ชุด             

4. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
จัดทํารายงานรายละเอียด
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
2559 

1 ชุด             

5. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
2559 

1 ชุด             
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

ประจําปงบประมาณ 2559  

1. สาระสําคัญ 

 ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม เกิดความมีเสถียรภาพ และเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับโลก  ซ่ึงความสําเร็จตางๆ  
นั้นตองอาศัยความรวมมือและความเขาใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะภาคประชาชน  ปจจุบันการ
เผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใชสื่อหลักๆ  2  รูปแบบ คือ   
 1. การแถลงขาว  
 2. สื่อ Online   
 สําหรับในปงบประมาณ 2559 เพ่ือเปนการตอยอดแนวทางการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของกระทรวงการคลังใหมีความตอเนื่อง เปนผลดีตอการสรางรู ความเขาใจ ในบทบาท ภารกิจ และ

นโยบายของกระทรวงการคลัง รวมถึงการสรางความเชื่อม่ัน ภาพลักษณท่ีดีใหกับกระทรวงการคลัง กลุม

สารนิเทศการคลังจึงไดจัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้ึน โดยเนนสื่อมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสารของ

กลุมเปาหมาย เพ่ือเปนชองทางสื่อในการเผยแพร-รณรงคใหประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองในสถานการณ

เศรษฐกิจปจจุบัน และเกิดความเชื่อม่ัน / ภาพลักษณท่ีดีตอองคกรกระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังตอสาธารณชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ท่ีมีความสะดวก  รวดเร็ว  และเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 

 2.2. เพ่ือเพ่ิมชองทางในการสื่อสารระหวางกระทรวงฯ กับประชาชนใหครอบคลุมและสอดคลองกับ

พฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร

ของภาครัฐไดหลายชองทาง 

 2.3. เพ่ือใหกระทรวงฯ  สามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบในการเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อท่ี

เผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1-3 ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

4. งบประมาณ (ถามี) 

 3,880,000.- บาท (สามลานแปดแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร  ภารกิจ  นโยบายของกระทรวงการคลังมาก

ข้ึน และสงผลถึงความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสถานการณ

เศรษฐกิจของประเทศ 

5.2 ขอมูลขาวสาร  กิจกรรม  นโยบาย  และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังไดรับการ

เผยแพร-ประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง และประชาชนมีชองทาง/โอกาสในการเขาถึงและสามารถ

ใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังไดในความถ่ีท่ีมากข้ึน 

5.3 กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ การเผยแพรขอมูลขาวสารของสื่อท่ี

เผยแพรออกไปไดตามความตองการ ซ่ึงประโยชนตอการดําเนินงานของท้ังภาครัฐ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 น.ส.รุงทิวา  มณีวงศ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กสค. โทร 2221 

 นายปยะภัทร ไชยสาม  นักประชาสัมพันธชํานาญการ                           โทร 2003 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูสาธารณชน 
ประจาํปงบประมาณ 2559 

ระดับ
5 

ระดับ
5 

ระดับ
4 

ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

 
 
คะแนนระดับท่ี 1 รวบรวมขอมูล รางแผนงานโครงการ 
คะแนนระดับท่ี 2 จัดจาง และผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
คะแนนระดับท่ี 3 เผยแพรสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
คะแนนระดับท่ี 4 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานโครงการ 
คะแนนระดับท่ี 5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ และรายงานผูบริหารระดับสูงรับทราบ 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

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

โครงการ 
            

รางและจดัทําแผนงาน

โครงการ 

            

เสนอผูบริหารระดับสูง

พิจารณาอนุมัต ิ

            

กระบวนการจัดจาง สื่อเพ่ือการ
ประชาสมัพันธ 

            

การผลิตและเผยแพรสื่อเพ่ือ

การประชาสัมพันธ 

            

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ และรายงาน

ผูบริหารระดับสูงรับทราบ 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะนําเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

1. สาระสําคัญ 

 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ขอ 1 สํานักงาน

รัฐมนตรี มีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง ไดแก การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอรัฐมนตรี 

รวมท้ังเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการดวยความ

รอบคอบ โดยหนึ่งในภารกิจการกลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอรัฐมนตรี ไดแก การวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระ

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรุปประเด็นไดครบถวนสมบูรณ ดวยความรวดเร็ว  

 สํานักงานรัฐมนตรี เห็นวาการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องขางตน จะสงผลใหรัฐมนตรี 

ไดรับขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไดครบถวนสมบูรณ จึงไดดําเนินโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

 ปรับปรุงแนวทางการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. ทรัพยากร 

 สํานักงานรัฐมนตรีมีความพรอมท้ังดานบุคลากร พัสดุครุภัณฑ อุปกรณสํานักงาน และองคความรูท่ี

จําเปนท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ประสิทธิภาพในการวิเคราะหสรุปเรื่องท่ีจะเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาววันดี  เจริญประวัติ 
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8. ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

56 57 58 59 1 2 3 4 5 
รอยละของจํานวนเรื่อง 
ท่ีสามารถจัดทําเอกสาร
สรุปยอวาระการประชุม
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด
ครบถวน  

- รอยละ
87.50 

รอยละ
89.72 

รอยละ
93 

รอย
ละ
85 

 

รอย
ละ
87 

 

รอย
ละ
89 

 

รอย
ละ
91 

 

รอย
ละ
93 

 

9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอแผน/โครงการ
ใหหัวหนาสํานักงาน
รัฐมนตรีพิจารณา 

อนุมัติแผน/
โครงการ 

            

ตั้งคณะทํางาน
ปรับปรุงข้ันตอน
และกระบวนการ
ดําเนินการ 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 

            

คณะทํางานฯ 
จัดเก็บสถิติขอมูล
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 
(ปจจุบัน) 

ขอมูลการ
ดําเนินการ 
(ปจจุบัน) 

            

คณะทํางาน
ดําเนินการปรับปรุง
ข้ันตอนและ
กระบวนการ
ดําเนินการ 

ขอเสนอการ
ปรับปรุง 

            

ผูบริหารพิจารณา
ขอเสนอฯ 

อนุมัติ
ขอเสนอ 

            

ทดลองตามขอเสนอ
การปรับปรุง  

ผลการ
ทดลอง 

            

พัฒนากระบวนการ
ตามขอเสนอการ
ปรับปรุง 

กระบวนการ
ท่ีเหมาะสม 

            

ประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ประเมิน 
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ภาคผนวก 



คําจํากัดความ 
 

สป.กค. : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนวยงานในสังกัด สป.กค.  

สบก. : สํานักบริหารกลาง 
ศทส. : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สตป. : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สนย. : สํานักนโยบายและยทุธศาสตร 
สบค. : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กกม. : กลุมกฎหมาย 
กปป. : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
กพร. : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กสค. : กลุมสารนิเทศการคลัง 
สตก. : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สตน. : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
ศปท. : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สวนราชการในสังกัด : กรมธนารักษ 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง  
 : กรมศุลกากร 
 : กรมสรรพสามิต 
 : กรมสรรพากร 
 : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  



 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0 2126 5800 ตอ 2619 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็บไซต : http://palad.mof.go.th 
 
 



 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

Office of the Permanent Secretary The Ministry of Finance 
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