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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 กําหนดใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย 
และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปข้ึน เพ่ือใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองคกรไปสูเปาหมายไดภายใตสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ท่ีรวดเร็วในปจจุบัน และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 แบงเนื้อหาออกเปน 
3 สวน คือ สวนท่ี 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย กฎหมายนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร สวนท่ี 2 สาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค  ยุทธศาสตรของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง สวนท่ี 3 โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเนื้อหาขอมูล 
ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรมีความคาดหวังวาแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
ผลักดันใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคกรตอไป 
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สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปงบประมาณ 2556 ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้  

1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
สวนท่ี 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือ
ขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
สวนท่ี 1 บทท่ัวไป 
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือแสดงมาตรการและ

รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงจะตองสอดคลอง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายท่ีจําเปนตอการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

สวนท่ี 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  
(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของ

ประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
สวนท่ี 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
มาตรา 84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ  
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมี

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมี
บทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ 
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2.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 

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.  นโยบายรัฐบาล 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับแผนบริหาร
ราชการแผนดินในประเด็นนโยบายตางๆ ดังนี้  

3.  นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.1.1  ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให

เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ 
3.1.2  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการท่ี

หลากหลายไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
3.1.5  สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง 

8.  นโยบายบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์ 

8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบ ูรณาการอยางตอเนื่อง 
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่อง 
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ

เจาหนาท่ีจองรัฐ  
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน  

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม 
8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ

สื่อสารธารณะทุกประเภทไดอยางทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได กําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

7.  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผนดิน รวม 
8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสูสังคม 
2. ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงรัฐ 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 
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สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน 
เปาหมาย 

การใหบริการ 
กระทรวง 

เปาหมาย 
การใหบริการ 
หนวยงาน 

กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต 

การสรางความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 

เสริมสรางความ
เชื่อม่ันทางการ
คลังทางการ
คลัง 

หนวยงานใน
กํากับของ
กระทรวง 
การคลัง
ดําเนินงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศ
การคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

การบริหารจัดการ
การติดตาม และ 
การประเมินผล  
การปฏิบัติ
ราชการของ
หนวยงานใน
กํากับ 
 

 

8.  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 การขยายความคุมครองสวัสดิการทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกกลุม 
2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ 
2.3 การลดรายจายผูมีรายไดนอย 

3. การกระจายรายไดและการถือ
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

3.1 การปฏิรูปกลไกการกระจายรายไดและทรัพยสิน 

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

1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ SMEs, Microenterprises 
1.2 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน 
1.3 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
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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. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกระทรวงการคลัง 

3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

9.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  

สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ 
S.W.O.T. Analysis เพ่ือระบุถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) สําหรับการวิเคราะห 
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน 
ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 

S2. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด 

S3.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร 

 
S4.  มีสภาพแวดลอมท่ีดี และระบบเทคโนโลยี

W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาด
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน    

W2. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร 

W3. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
ขาดความชัดเจน 

W4. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติยังมีไมมากเทาท่ีควร 
W5. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงาน

สนับสนุน 

- ขาดการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคกรอยาง
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

สารสนเทศท่ีทันสมัย เพียงพอตอการทํางาน 
S5.  มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และครอบคลุมในทุกดาน 

 
 
- อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพียงพอตอ
การทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

จริงจังใหปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ  

- การบริหารจัดการงานดานบริการตางๆ อาทิ 
ยานพาหนะ โทรศัพท แมบาน ยังไมมีประสิทธิภาพ 

- การบริหารจัดการองคกรไมมีมาตรฐาน ขาดความ
โปรงใสและเปนธรรม ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิ
บาล 

- การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นระหวางกัน
ของผูบริหารระดับสูงและผูใตบังคับบัญชายังมีนอย ทํา
ใหการบริหารงานเปนแบบบนลงลาง (Top-Down) 
เพียงอยางเดียว 

- การกํากับและตรวจสอบหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ขาดความชัดเจนและยังไมเพียงพอ 

- ขาดบุคลากรท่ีมีวิสัยทัศนและดําเนินการใหเปนไปตาม
วิสัยทัศนท่ีกวาง และมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม 

- ไมมีผูจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวงท่ีสงผลตอ
ประเทศและ AEC 

- ไมมีระบบการบริหารบุคลากรกระทรวงการในระดับ
นโยบาย ทําตามกรมฯ เสนทุกอยางเปนสวนใหญ 

- บุคลากรปฏิบัติงานไมเต็มศักยภาพ ภายใตหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

- ขาดความโปรงใส เสมอภาคและเปนธรรมของผูบริหาร 
- ขาดจริยธรรม/จิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี 

- ทัศนคติ และแนวคิดของบุคลากรของ สป.กค. ยัง
รองรับการทํางานท่ีเปนดานนโยบายของกระทรวงและ
ของ สป.กค. ไมชัดเจนและไมเขาใจ 

- บุคลากรของ สป.กค. ยังมิไดเปนหนึ่งเดียวเปนลักษณะ
ของตางคนตางอยู และยังมีองคความรูในงานไมมาก
พอ 

(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดบัความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O3. การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุน
หนวยงานในการนําความรูไปเปนเครื่องมือใน
การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

O4  กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส 
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

 

- มีความพรอมดานทรัพยากรตางๆ อาทิ งบประมาณ
และปจจัยสนับสนุนตางๆ ทําใหการดําเนินงาน
คลองตัว หากมีการบริหารจัดการท่ีดี 

- ใกลชิดผูบริหารและเปนศูนยกลางขอมูลของทุกสวน
ราชการในสังกัด 

- มีนโยบายชัดเจนท่ีจะใหสวนราชการในสังกัดปฏิรูป
องคกรใหการบริการอยางสะดวกรวดเร็วแกภาค
ธุรกิจท่ีเปนองคกรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการลงทุน 

- สป.กค. มีสถานะเปนกระทรวงดวย ดังนั้นควรตอง
เพ่ิมเติมการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและการ
ควบคุม การใชจายเงิน โดยสรางกลไกในการ
ตรวจสอบภาครัฐใหเข็มแข็ง 
 
 

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดบัความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีมาจาก
ผลกระทบทางการเมือง 

T2. ปริมาณงานท่ีนอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก 
อาทิ งานใหความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตอ
งานประจํา 

T3. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร 

T4.  ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก
หนวยงานภายนอก 

 
 

- ภัยการเมืองท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการงาน
และคน รวมท้ังงบประมาณของ สป.กค. 

- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีมาจากผลกระทบทาง
การเมือง 

- เงินงบประมาณท่ีไดรับ ไมสามารถใชไดกับทุก
ภารกิจ/งานในหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอไดดังนี้ 

 
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  

         สป.กค. เปนศูนยกลางในการบูรณาการงาน
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง โดยมีความพรอม
ทางดานเครือขายขอมูลขาวสาร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ตลอดจนผูบริหารมีความเปน
ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
พัฒนาองคกร ทําใหเกิดความชัดเจนของนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย 
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 

โอกาส   

กฎกระทรวงมอบอํานาจให  สป.กค. เปน
ศูนยกลางในการดําเนินงานตางๆ ของกระทรวง  
การคลัง ตลอดจนองคความรู  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม และหลักธรรมาภิบาล สามารถ
นํามาพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานได  ซ่ึ งการบริหารจัดการภาครัฐ ใหการ
สนับสนุนหนวยงานในการนําความรูไปเปนเครื่องมือ
ในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

จุดออน   

บุคลากรของ สป.กค. ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานใหเปนการทํางานเชิงรุก ประกอบกับ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค และประสานการทํางาน
รวมกันใหเกิดผลสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
อาทิ การกําหนดแนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) ตลอดจนการถายทอดความรูระหวาง
กัน การศึกษา/สัมมนา/อบรม 

ภัยคุกคาม 

         การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอ
การกําหนดนโยบายการทํางาน และปริมาณงานท่ี
นอกเหนือจากภารกิจหลัก ทําใหเปนอุปสรรค
ขัดขวางการทํางาน ตลอดจนผลตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหขาด
สิ่งจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ควรเพ่ิมสวัสดิการหรือ
คาตอบแทน เพ่ือแบงเบาภาระคาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
และจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรางแรงจูงใจและ
เกิดความผอนคลายจากการทํางาน 

 

 
10.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555 

กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556 ไดพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555  ซ่ึงมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้  

 

ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
การไดรับความรวมมือจากท้ังหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆท่ีเก่ียวของ 
 

การไดรับขอมูลท่ีไมครบถวน และมีความลาชา 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงาน 
 

การไดรับงบประมาณลาชา หรือไมเพียงพอตอการ 
ดําเนินงาน 

การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือในการติดตอ 
ประสานงาน 

บุคลากรมีความรู และความสามารถ ตลอดจนความ
มุงม่ัน และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  
 

บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานท่ีเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 

การปรับเปลี่ยนและโยกยายบุคลากร ทําใหการ
ดําเนินงานขาดความตอเนื่อง 

การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
 

 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
 

 

จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกลาว  
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2556 ให
บรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ 

1. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตร รวมท้ัง รับฟงความคิดเห็น ขอดีและขอเสีย ผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

3. ปรับปรุงโครงสราง และเพ่ิมอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานในสังกัด  

4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางท่ัวถึง และตอเนื่อง เพ่ือ
ปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน 

5. การไดรับงบประมาณท่ีสามารถปรับปรุง เพ่ิมเติมอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน  
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สวนท่ี 2  
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 
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พันธกิจท่ี 1 : พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกร 
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจท่ี 2 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศในดานทรัพยากรบุคคล
และระบบขอมูลสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี: 2 
พัฒนาและบริหารจดัการ 

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี: 2.1  
กํากับ ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี: 2.2  
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจดัการองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี : 1 
เสรมิสรางความเช่ือมั่นตอ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

วิสัยทัศน : มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธท่ี: 4.1  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี: 4 
บริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี: 3 
สรางศักยภาพบุคลากร 

สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี: 3.2  
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลยุทธท่ี: 4.2  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

(GFMIS) 
 

กลยุทธท่ี: 3.1 
พัฒนาบุคลากร  

ดวยหลักการองคกรแหง
การเรยีนรู 

กลยุทธท่ี: 1.1 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

องคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

กลยุทธท่ี: 1.2 
ดําเนินงานสื่อสาร

สารนิเทศการคลังในเชิงรุก
ท่ีครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี: 2.3 
เสรมิสรางความโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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วิสัยทัศน  

มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  

1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ 

เปาประสงค   

1. ยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการท่ีโปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ  

ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1.1 :  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

เพ่ือใหหนวยงานนํา
ยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

สนย. 

การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

สนย. 

  การติดตาม 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลัง
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
 

ระดับความสําเร็จใน
การติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

สนย. 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1.2 : 
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน
สารนิเทศการคลัง
ใหเกิดประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ 
สูสาธารณชน 

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ 
สูสาธารณชน 
 

กสค. 

การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ 

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ 
 

กสค. 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

หนวยงานในกํากับ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การกํากับตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

รอยละของจํานวน
ขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการท่ีไดรับ
การตอบสนอง 

สตป. 

การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

สตก. 

แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

รอยละของการ
ดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 

สตน. 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

กพร. 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 
 
 

กพร. 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2.2 : 
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองคกร 

เพ่ือการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ
และเปนท่ียอมรับ 

การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต* 

สบก. 

การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

ระดับความสําเร็จของ
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

สบก. 

แนวรวมดูแลคูคลอง 
“รวมแรงไทย รักษาน้ํา
ใสทุกคูคลอง”  
ระยะท่ี 2 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
โครงการแนวรวมดูแล
คูคลอง “รวมแรงไทย 
รักษาน้ําใสทุกคูคลอง”  
ระยะท่ี 2 

สบก. 

การพัฒนาการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข 

ระดับความสําเร็จ 
ของการการพัฒนาการ
จัดการเรื่องราวรอง
ทุกข 

สตป. 

การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง  

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง  

สนย. 

การดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองของ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

รอยละความสําเร็จของ
การเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณาตอ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

กกม. 

การดําเนินการ
ประสานงานคดี 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการเพ่ือการ
ประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความ
ท่ัวไป และคดีปกครอง 

กกม. 

การตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการในการ
ตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

กกม. 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2.3 :  
เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพ่ือการพัฒนา
องคกรใหเกิดความ
โปรงใส 

ขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
“กระบวนงานดานการ
จัดซ้ือจัดจาง” 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ
ขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
“กระบวนงานดานการ
จัดซ้ือจัดจาง” 
 

กพร. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 3.1 : 
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหง
การเรียนรู 

บุคลากรมีความรู  
คูคุณธรรม  
มุงประโยชนสุข 
ของประชาชน 

การพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  
(ดานบริหาร) 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากร
กระทรวงการคลัง  
(ดานบริหาร) 
 

สบค. 

การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

สบค. 

กลยุทธท่ี 3.2 : 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

เพ่ิมสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

การฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป 2556 
 

รอยละของบุคลากรท่ี
ผานการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ศทส. 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 4.1 :  
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง  
ทันสมัย  รวมท้ัง
การเชื่อมโยง
เครือขาย การใช
ขอมูลรวมกันอยาง
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 

บูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี 
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการ
บูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี 
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 
 

การบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จการ
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย
และระบบคอมพิวเตอร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ศทส. 
 

กลยุทธท่ี 4.2 : 
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

เพ่ิมขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการ
ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) ให
ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 

การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา 
ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(Operation and 
Maintenance 
GFMIS) 

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ศทส. 
 

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  2556 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามแผน

บริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

นโยบายท่ี 3  นโยบายเศรษฐกิจ 

ประเด็นนโยบายท่ี 3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
2. รักษาเสถียรภาพทางดานการคลัง การเงิน และระบบสถาบันการเงิน 
3. ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเทาเทียม 
4.   โครงสรางภาษีมีความเหมาะสม เปนธรรม และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3.1.1 ดําเนินการให มีการกระจายรายได ท่ี   
เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมี
เสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีสนับสนุน
การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และกอใหเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน มีการจางงาน
เต็มท่ี ระดับราคามีเสถียรภาพระมัดระวังความเสี่ยง
จากความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประ เทศ โดยการสร า งความ เ ข็มแ ข็ งและ มี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ 
รวมถึง การสรางความรวมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับ
ความผันผวนท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงตลาดทุน
ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลาย
ไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดยใหเปนท้ังแหลง
เงินทุนแกผูประกอบการและเปนชองทางการออม
ของประชาชน โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ขององคกรทางการเงิน ชุมชน กลุมเกษตรกร กลุม
อาชีพตางๆ กลุมวิสาหกิจชุมชน และสหกรณทุก
ระดับ พรอมกับการพัฒนาความรู พ้ืนฐานทาง
การเงินแกประชาชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 1: ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ           
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ 
เปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3.1.5 สง เสริมและรักษาวินัยการคลัง โดย
ปรับปรุงองคประกอบและโครงสรางงบประมาณให
เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณ
รายจายใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและให
เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต สงเสริม
บทบาทภาคเอกชนในการรวมลงทุนและดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ ตลอดจนสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการรายไดในทองถ่ินเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุน
จากสวนกลาง 

 

กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
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นโยบายท่ี 8  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็นนโยบายท่ี 8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. ระบบบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมท้ัง

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนท่ียอมรับของประชาชน 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและ

เสริมสรางบุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

3. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นลดลง 
 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหาร
เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนกละตัดสินใจใหมี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะกับสถานการณ ท้ังการดูแล
พ้ืนท่ีการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีปกติ และการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบ 
บ ูรณาการอยางตอเนื่อง  ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริหารงานใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวสูง และ
ปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมากข้ึน ท้ังใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนยบริการครบวงจรท่ีครอบคุลมการใหบริการท่ี
หลากหลายข้ึน และการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ 
มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการ
ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีสามารถประเมินผล
งานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความม่ันคงบน
พ้ืนฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ัน
ตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 1: ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2 : พัฒนาบุคลากรของ
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ประชาชน 
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และการส งมอบบริการสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนา
ขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
ใหดีข้ึน เพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐระดับตน ซ่ึงจะปรับคาตอบแทน
ใหอยูในระดับท่ีเพียงพอแกการดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว และ
สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเปนบุคลากรภาครัฐ 

8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีจองรัฐ และพัฒนา
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมท้ัง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหขาราชการเปน
ท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคมชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผย
บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐตําแหนงระดับสูงและตําแหนงท่ีมีอํานาจมาก รวมท้ัง
บุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพ่ือความโปรงใสของผู
ดํารงตําแหนงเหลานี้  และเปดโอกาสใหสาธารณชนรวม
ตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน พัฒนาและนํามาตรการ
ทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการ
สรางคานิยมของสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต ความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันและความถูกตองชอบธรรม 

8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน โดยการ
วางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม 
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจาง ตลอดจน
การใชจ ายงบประมาณแผนดินให เ กิดความสุจริต และมี
ประสิทธิภาพ 

 

กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
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ประเด็นนโยบายท่ี 8.2  สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถขยายโอกาสในการับรูขอมูล

ขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 

3. ใหมีศูนยบริการภาครัฐเพ่ือประชาชนผานทางโทรศัพทหมายเลขเดียวท่ัวประเทศ เพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร และรองทุกขเก่ียวกับภาครัฐไดอยางกวางขวาง 

เปนธรรม และรวดเร็ว 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทาง
ภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมา
ใชในการดําเนินการตอผูกระทําผิด ดูแลแกไขและ
ฟนฟูพัฒนาผูกระทําความผิดใหเปนคนดีสามารถ
กลับสูสังคมได  เ พ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับ
คดีและสงเสริมความยุติธรรมและความเปนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก
โดยประชาชนมีสวนรวม จัดใหมีกลไกการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร วิ เคราะหแนวโนมของ
อาชญากรรมลวงหนา เพ่ือปองปรามและแกไข
ปญหาอาชญากรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี ทั น ส มั ย ม า ใ ช ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง
รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมเปนพลังแผนดินใน
ก า ร ป อ ง กั น  ป ร า บป ร าม  แล ะแก ไ ขป ญห า
อาชญากรรม โดยใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
สนับสนุนในการจัดใหมีชองทางการเขาถึงและรับ
ขอมูลสารสนเทศซ่ึงรวมถึงกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
วิทยุโทรคมนาคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 
กลยุทธท่ี 2.3 : เสริมสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
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ประเด็นนโยบายท่ี 8.3  สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถขยายโอกาสในการับรูขอมูล

ขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 

2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง 

3. ใหมีศูนยบริการภาครัฐเพ่ือประชาชนผานทางโทรศัพทหมายเลขเดียวท่ัวประเทศ เพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสาร และรองทุกขเก่ียวกับภาครัฐไดอยางกวางขวาง 

เปนธรรม และรวดเร็ว 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการเชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และสื่อสารมวลชนโลก 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 1.1: ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
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แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2556 
 

วิสัยทัศน “มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล” 
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ยุทธศาสตร  1 เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 3 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  
 2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง  

MR1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง  ทันสมยั  รวมท้ังการเช่ือมโยงเครือขาย การใช

ขอมูลรวมกันอยางปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 

RB2 หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

CB1  บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม 
มุงประโยชนสุขของประชาชน 

CB2  เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของ

กระทรวงการคลัง 
 

RB1 เพ่ือใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตไิดอยางมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

MR2 เพ่ิมขีดความสามารถการบรหิารจัดการระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

(GFMIS) ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

CB3  เสรมิสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

SC1 พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ  
และสอดคลองกับสถานการณปจจบัุน 

 

SC2 เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีคณุภาพและเปนท่ียอมรับ 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ลําดับ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1 ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการ

ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ระดับความสําเร็จในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

2 หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล 

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับ
การตอบสนอง 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการแนวรวมดูแลคู
คลอง “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ระยะท่ี 2 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
ความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง 
รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความท่ัวไป และคดีปกครอง 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการในการตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ลําดับ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
“กระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจาง” 

3 บุคลากรมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลภาษี  
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและ
ระบบคอมพิวเตอรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
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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 
และมีคณุภาพ 

 3. การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสิน
อยางเปนธรรม 

 

1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา  

(Value Creation) 

2. การเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจ 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขัน 

1. การเสรมิสรางความมั่นคงทางการคลัง 

2. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ (Anti-Corruption) 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง 

 3.1 การปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 3.2 การพัฒนาบุคลากร 

 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

 

2..1 การขจัดโอกาสทุจริต 

2.3 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ  
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 1.2 ดําเนินงานสื่อสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม 
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
 2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 

 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ :   
3.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการ

เรียนรู 

3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ :   

 4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 

2. การสงเสริม
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
ภาครัฐ (Anti-
Corruption) 
  2.1 การขจัด
โอกาสทุจริต 
 
 

2. พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง 

  2.3 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

โครงการ :  
โครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ “กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง” 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง” 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

3. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของ
กระทรวงการคลัง 
  3.1 การปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล 
 

 
 
 
 

4. บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ :   

   4.1 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 1 :  
บูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 
3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : กรมจัดเก็บรายได 

 งบประมาณ  :  81,463,511.40 บาท  
โครงการท่ี 2 :  
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบ
คอมพิวเตอรสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 งบประมาณ  :  39,912,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 

  4.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

โครงการ :  
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารงุรักษาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Operation and Maintenance GFMIS) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครับแบบอิเล็กทรอนิกส 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สวนราชการตางๆ 

 งบประมาณ :  267,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 
3.2 การพัฒนา
บุคลากร 
 

4. สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ 
4.1 พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการ
เรียนรู 

โครงการท่ี 1 : 
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : 8,000,000 บาท 

โครงการท่ี 2 : 
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  :  17,00,000 บาท 

 4.2 พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการท่ี 1 : 
การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 3,600,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 
3.3 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

1. เสริมสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
 

โครงการท่ี 1 : 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

  โครงการท่ี 2 : 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ และตดิตาม
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 3 : 
การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
อิเล็กทรอนิกส 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

 1.2. ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุก
ท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 :  
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรประชาสมัพันธขอมูลขาวสารของ
กระทรวงฯ สูสาธารณชน 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 
  โครงการท่ี 2 : 

การเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาต ิ
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) : - 
 

 2. พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
2.1 กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัดอยางมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 

โครงการท่ี 1 : 
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี : 
รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ :  1,800,000 บาท 

  โครงการท่ี 2 : 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

  โครงการท่ี 3 : 
แผนการตรวจสอบประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัด : 
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 
โครงการท่ี 4 :  
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารบัรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

งบประมาณ (ถามี) :  - 
โครงการท่ี 5 :  
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารบัรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
 

 2.2 สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร 

โครงการท่ี 1 :  
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

  โครงการท่ี 2 :  
การเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 

ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 
  โครงการท่ี 3 : 

แนวรวมดูแลคูคลอง “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง”  
ระยะท่ี 2 

ตัวชี้วัด : 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการแนวรวมดูแลคูคลอง 
“รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ระยะท่ี 2 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  สวนราชการตางๆ 
งบประมาณ  :  20,000,000 บาท 

  โครงการท่ี 4 : 
การพัฒนาการจดัการเรือ่งราวรองทุกข 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจดัการเรื่องราวรองทุกข 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  สวนราชการตางๆ 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

  โครงการท่ี 5 : 
การจัดทํารายงานประจาํปของกระทรวงการคลัง  

ตัวชี้วัด : 
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง  
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  1,000,000 บาท 

  โครงการท่ี 6 : 
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ตัวชี้วัด : 
รอยละความสาํเร็จของการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตอคณะกรรมการ
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 7 : 
การดําเนินการประสานงานคด ี

ตัวชี้วัด : 
รอยละความสาํเร็จของการดําเนินการเพ่ือประสานงานท่ีเก่ียวของในคดี
ความท่ัวไป และคดีปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2556 
โครงการท่ี 8 : 
การตรวจพิจารณารางสัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัด : 
รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการในการตรวจพิจารณาราง
สัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

 2.2 เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการท่ี 9 : 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
“กระบวนงานดานการจัดซื้อจัดจาง” 

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง” 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
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สวนท่ี 3  
โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 



 

40 แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทํา ข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติราชการ และ
กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 ใน
การนี้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมท้ัง ตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

2. เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีทิศทางชัดเจน ตรงตาม
นโยบายของผูบริหาร 

3. เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความสอดคลองกับนโยบายในแผน
บริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

2. หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายขององคกร และทิศทางท่ี
ผูบริหารกําหนด  

3. การบริหารราชการสามารถตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายจิระ พันธคีรี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  

นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมสีวนไดสวนเสีย 
2 ศึกษา วิเคราะหขอมลูการสํารวจความคิดเห็น 

3 ศึกษา วิเคราะหแนวคดิหลักการท่ีสําคัญ และแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานในสังกัด รวมท้ัง
สภาพแวดลอมขององคกรเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 

4 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพ่ือผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5 ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร 

 
 9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. จัดทําแบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็น 

แบบสอบถาม             

2. ออกแบบสอบถามแกผูมสีวน
ไดสวนเสียของ สป.กค. 

 

ความคิดเห็น
ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

            

3. ศึกษา วิเคราะหแบบสอบถาม
และสาํรวจความคิดเห็นของผู
มีสวนไดสวนเสีย 

สรุปผลการ
ออก

แบบสอบถาม 

            

4. ศึกษา วิเคราะห แนวคดิ
หลักการท่ีสําคัญและแผนงาน 
/โครงการ ของหนวยงานใน
สังกัด ประกอบการจัดทําราง
แผนยุทธศาสตร 

ผลการศึกษา 
หลักการท่ี
สําคัญและ
แผนงาน /
โครงการ 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

5. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตร 

ผลการ 
ประชุมฯ 

            

6. นําเสนอรางแผนยุทธศาสตร
ใหผูบริหาร สป.กค. พิจารณา 

รางแผน
ยุทธศาสตร 

            

7. ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอ
บุคลากรในองคกร 

บุคลากร
ทราบแผน
ยุทธศาสตร 

            

 
  



 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 43 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
1. สาระสําคัญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ในแตละปงบประมาณ รวมท้ัง กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2559 และแผนการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ข้ึน เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. เพ่ือใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพ่ือใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุก

หนวยงานในสังกัด 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจน

ยุทธศาสตรขององคกรได 
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน 
ปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 
2 จัดทํารางแผนปฏิบัตริาชการประจําปเสร็จเรียบรอย  

3 นําเสนอรางแผนปฏิบัติราชการเพ่ือผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ  

4 ถายทอดใหหนวยงานและบุคลากรในองคกรไดรับทราบ 

5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 2 3 และ 4 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. สนย. พิจารณาโครงการตาม
ยุทธศาสตร 

โครงการ             

2. ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสง
โครงการ 

โครงการ             

3. ศึกษา วิเคราะหโครงการท่ีทุก
หนวยงานจัดสง 

โครงการ             

4. จัดทํารางแผนปฏิบัตริาชการ รางแผน 
ปฏิบัติราชการ 

            

5. นําเสนอรางแผนปฏิบัติ
ราชการใหผูบริหารพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

6. ถายทอดแผนปฏิบัติ ราชการ
ใหหนวยงานและบุคลากรใน
องคกรไดรับทราบ 

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

            

7. หนวยงานในสังกัดดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 

การดาํเนินงาน
ตามแผนฯ 

            

8. ติดตามผลการดําเนินงานใน
ไตรมาสท่ี 2 3 และ 4ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

ติดตามผลใน
ไตรมาสท่ี 2 
3 และ 4 

            

9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ 

สรุปการ
รายงานผล 
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การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
1. สาระสําคัญ 

แผนปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานถายทอดมาจากแผนยุทธศาสตรและแผนการ
ดําเนินการกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตร และตรงตามเปาหมายของ
กระทรวงการคลัง จึงกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัด 
2. เพ่ือใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับนโยบาย และ

ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง 
3. เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงาน รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุง แกไขปญหา และอุปสรรคการดําเนินงาน 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดได
อยางตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาประสงคของกระทรวงการคลัง 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นายจิระ พันธคีรี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําการติดตาม 
ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
2 ทุกหนวยงานจัดทําขอมูลตามแผนปฏิบัติราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส 
3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในไตรมาสท่ี 2 
4 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในไตรมาสท่ี 3 
5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ในไตรมาสท่ี 4 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. ทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการตามยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง 

             

2. ทุกหนวยงานจัดทําขอมูลตาม
แผนปฏิบัตริาชการในระบบ
อิเลก็ทรอนิกส 

             

3. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ในไตรมาส
ท่ี 2 

             

4. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ในไตรมาส
ท่ี 3 

             

5. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ในไตรมาสท่ี 4 
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
 
1. สาระสําคัญ 

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไป 
ในทิศทางท่ีเหมาะสม เกิดความมีเสถียรภาพ และเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับโลก  
ซ่ึงความสําเร็จตางๆ นั้น ตองอาศัยความรวมมือและความเขาใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะ 
ภาคประชาชน ปจจุบันการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใชสื่อ
หลักๆ 2 รูปแบบ คือ  

1. การแถลงขาว  
2. สื่อ Internet  
แมท่ีผานมาสื่อดังกลาวจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีปญหา

สําคัญในแงของการเขาถึงประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลอาจไมสามารถเขาถึงสื่อ Internet ได 
เนื่องจากความไมพรอมของตัวประชาชนเอง ปญหาความเขาใจในขอมูลท่ีมีความซับซอน จนบางครั้ง
สื่อมวลชนท่ีเปนตัวกลางนําขอมูลขาวสารเองก็อาจเสนอขาวท่ีผิดๆ ได รวมถึงปญหาความสะดวกในการนํา
ขอมูลมาใชซํ้า เนื่องจากสื่อท้ัง 2 ประเภท เปนสื่อท่ีพบเห็นแลวผานเลยไมสะดวกในการนํากลับมาพิจารณาซํ้า 
(อาทิ การออกขาวของโทรทัศนแบบไมเสียเงิน แมจะเขาถึงประชาชนได แตประชาชนก็จะไมสะดวกในการ 
นําขาวนั้นมาใชประโยชนซํ้า) 

เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ขางตน กลุมสารนิเทศการคลังไดดําเนินการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสารเบื้องตนของกระทรวงฯ สูสาธารณชน มีเปาหมายสําคัญในการอุดชองวาง/ปญหาท่ีพบจากการ
ดําเนินงาน รวมถึงการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน โดยพยายามเพ่ิมชองทาง
ในการสื่อสารกับประชาชนใหครอบคลุมและสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของภาครัฐไดมากข้ึนและมีประสิทธิภาพ ขณะท่ี
กระทรวงฯ เองก็จะสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถ่ีการเผยแพรขอมูลขาวสารไดตามความตองการ  
ทําใหประชาชนสามารถทบทวน/ใชซํ้าและทําความเขาใจในเนื้อหาขอมูลได 

สําหรับในปงบประมาณ 2556 เพ่ือเปนการตอยอดแนวทางการเผยแพร-ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงใหมีความตอเนื่อง เปนผลดีตอการสรางความเชื่อม่ัน และภาพลักษณของ
กระทรวงฯ – ระบบเศรษฐกิจโดยรวม กลุมสารนิเทศการคลังจึงไดจัดทํา “โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน” เพ่ือเปนชองทางสื่อในการเผยแพร-รณรงคใหประชาชนมีความ
เขาใจ ท่ีถูกตองในสถานการณ เศรษฐกิจปจจุบัน และเกิดความเชื่อ ม่ัน/ภาพลักษณ ท่ีดีตอองคกร
กระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังตอสาธารณชน และหนวยงานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของ ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเพ่ิมชองทางในการสื่อสารระหวางกระทรวงฯ กับประชาชนใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ขอมูลขาวสารของภาครัฐไดหลายชองทาง 
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3. เพ่ือใหกระทรวงฯ สามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถ่ีในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของสื่อท่ีเผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

4. เพ่ือเปนการอุดชองวาง /ปญหาท่ีพบในการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงฯ และ
ภาคประชาชน ซ่ึงจะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน 
 
3.ระยะเวลาดําเนินงาน  

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ 
- 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร ภารกิจ นโยบายของกระทรวงการคลัง

มากข้ึน และสงผลถึงความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2. ขอมูลขาวสาร กิจกรรม นโยบาย และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังไดรับการ
เผยแพร-ประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง และประชาชนมีชองทาง/โอกาสในการเขาถึงและสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังไดในความถ่ีท่ีมากข้ึน 

3. กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเนื้อหา/รูปแบบ/ความถ่ีการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
สื่อท่ีเผยแพรออกไปไดตามความตองการ ซ่ึงประโยชนตอการดําเนินงานของท้ังภาครัฐ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

อาจมีการตั้งคําถาม สาธารณาชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรมดังกลาว  
วิธีแกปญหา : ดําเนินงานโครงการโดยผานกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีรัดกุม ตามระเบียบพัสดุ 

สํานักนายกฯ อยางเครงครัด และพยายามชี้แจงใหเห็นถึงผลดีของการดําเนินการโครงการ  
 
7. ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายปยะภัทร ไชยสาม นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมลู และรางแผนงานโครงการฯ และนําเสนอผูบริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาอนุมตัิโครงการ 
2 ดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจดัจาง 

3 มีการเผยแพร / ออกอากาศสื่อ 

4 จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม  

5 รอยละของการรับรูขอมูลขาวสารกระทรวงการคลังของประชาชนจากสื่อประชาสัมพันธของกระทรวง 
ไมนอยกวารอยละ 60 

 

9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. รวบรวมขอมลู และราง
แผนงานโครงการฯ  

1 ครั้ง             

2. นําเสนอผูบริหารระดับสูงเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตามข้ันตอน 

1 ครั้ง             

3. กระบวนการจดัซื้อจัดจาง 1 ครั้ง             

4. เผยแพร/ออกอากาศสื่อ 1 ชวง             

5. จัดทําแบบสอบถาม  
เก็บรวบรวม และสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็นเพ่ือเสนอ
ผูบริหารระดับสูงพิจารณา 

1 ครั้ง             

 
  



 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 51 

โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow  
และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศนคือ เปนกระทรวงท่ีบูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและ
ประชาชนในการสรางความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทย 

เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว หนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารกระทรวงการคลัง จึง
เปนการลงพ้ืนท่ีทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือรับทราบปญหา ชี้แจง-ทําความเขาใจใน
กรณีท่ีมีนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมของภาครัฐใหมๆ หรือในเรื่องท่ีประชาชนยังมีความไมเขาใจ รวมถึงยังตอง
ทําหนาท่ีตัวแทนประเทศไทย ในการเขารวมกิจกรรมการประชุม การขยายฐานการลงทุน (RoadShow)  
ในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการขยายความผลการเดินทางไปประชุม
ท้ังในและนอกประเทศสูสาธารณชน เพ่ือสรางใหเกิดความรู ความเขาใจ และความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมถึงการสรางสรรคชองทางการสื่อสาร การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ สื่อมวลชน
สัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ ผานกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน มวลชนสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เม่ือประชาชนมีความรูและความเขาใจ เห็นภาพท่ีชัดเจนและถูกตองเก่ียวกับนโยบาย
และภารกิจดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแลว ก็ยอมสงผลใหเกิดความรวมมือท่ีดีในการดําเนินงานสราง
เศรษฐกิจไทยใหแข็งแกรง ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการบริหารเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนใน
ทายท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง เก่ียวกับนโยบายหรือภารกิจของกระทรวงการคลัง 
โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนเรื่องซ่ึงยากตอการทําความเขาใจกับสื่อมวลชนใหไดรับทราบ หรือเขาใจมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือใหสามารถถายทอดขอมูลขาวสารไปสูประชาชนไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง  
ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอการสรางเศรษฐกิจของชาติ 

3. เพ่ือใหสื่อมวลชนไดเห็นลงดูงาน/ พบเห็นขอเท็จจริงในพ้ืนท่ี/ตางประเทศ เพ่ือใหเห็น
ภาพท่ีชัดเจน สามารถสื่อสาร-เผยแพรขอมูลไดถูกตอง เปนผลดีตอการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง 
 
3.ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ 

- 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการกระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังใหเขาถึงสาธารณชน / 

กลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึง ท้ังในและนอกประเทศ  
2. ผูท่ีไดรับขอมูลขาวสารฯ ท้ังในและนอกประเทศ มีความเขาใจถึงสถานการณเศรษฐกิจ

ไทยท่ีแทจริง และ มีโอกาสเขาถึงขอมูลภาครัฐไดมากข้ึน 
3. ผูบริหารของกระทรวงการคลังมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี เพ่ือใชประกอบ 

การตัดสินใจในเชิงนโยบาย  
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

แงหลัก  ไม มี  เนื่องจาก กสค. ดํา เนินการเฉพาะการนําผล Roadshow/การประชุม
ตางประเทศมาเผยแพรตอ 

แงรอง  การท่ีไมมีการจัดเจาหนาท่ี สื่อมวลชน ออกไปทําขาว Roadshow/การประชุม
ตางประเทศ ทําใหการเผยแพรเปนไปอยางมีขอจํากัด สื่อมวลชนอาจไมมีการนําเสนอขาวตอเนื่อง หากเขามองวา
ขาวดังกลาวไมนาสนใจหรือไมมีความคืบหนา (เนื่องจากเขาไมไดลงไปสัมผัสกับขาวดวยตัวเอง) 
 
7. ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นายปยะภัทร ไชยสาม นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ  
นางสาวสุรียพร ชัยยะรุงสกุล เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชํานาญงาน  
นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธ  
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและ
ประชาสมัพันธกิจกรรม Roadshow และ
การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สรุป-รวบรวมขอมลูและเผยแพร-ประชาสมัพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 1  

2 สรุป-รวบรวมขอมลูและเผยแพร-ประชาสมัพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและ 
ประชุมนานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 2 

3 สรุป-รวบรวมขอมลูและเผยแพร-ประชาสมัพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 3 

4 สรุป-รวบรวมขอมลูและเผยแพร-ประชาสมัพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติครึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 4 

5 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นและนําเสนอผูบริหารระดับสูงทราบ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 

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. สรุป-รวบรวมขอมลูและ
เผยแพร-ประชาสมัพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาตคิรึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 1 

1 ครั้ง             

2. สรุป-รวบรวมขอมลูและ
เผยแพร-ประชาสมัพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาตคิรึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 2 

1 ครั้ง             

3. สรุป-รวบรวมขอมลูและ
เผยแพร-ประชาสมัพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาตคิรึ่งปแรก ไตรมาสท่ี 3 

1 ครั้ง             

4. สรุป-รวบรวมขอมลูและ
เผยแพร-ประชาสมัพันธ
กิจกรรม Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาตคิรึ่งปหลงั ไตรมาสท่ี 4 

1 ครั้ง             

5. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น
และนําเสนอผูบริหารระดับสูง
ทราบ 

1 ครั้ง             
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โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1. สาระสําคัญ 

การตรวจราชการเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินและ
พัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานให
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนัยแหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการออกตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ท่ีกําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกระทรวงในฐานะ
ผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจท่ีสําคัญซ่ึงสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมภิบาล
ในการบริหารราชการแผนดิน  

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังและรัฐบาล 

2. เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 –กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ 

1,800,000 บาท 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถกํากับ เรงรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของขาราชการ

และเจาหนาท่ีในสังกัดใหบรรลุตามวัตถุประสงค และตัวชี้วัด  
2. สามารถติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตาม

นโยบายของรัฐบาลใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวปนัดดา พวงรับ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล  

นางนงนุช คุณรัตนไตร ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ  
นางทิพรัตน ถ่ินสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร 0-2273-9021 ตอ 2410 2700 2228 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนอง 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 80 
2 รอยละ 85 

3 รอยละ 90 

4 รอยละ 95 

5 รอยละ 100 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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.  กําหนดแนวทาง ประเด็น 
การตรวจราชการ 

 

แผนการ
ตรวจราชการ 

            

2. ตรวจตดิตามการดาํเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัด  
ในสวนภูมิภาค และเขต 
ตรวจราชการในสวนกลาง
พรอมท้ังใหขอเสนอแนะใน
ระดับพ้ืนท่ีและระดับ 
นโยบาย 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

3. จัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการพรอมขอเสนอแนะไปยัง
ผูบริหารระดับสูงและ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานรับ
ตรวจเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
และแจงกระทรวงการคลัง
ทราบ และนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการรวมกับ
สํานักนายกรัฐมนตร ี

การติดตามการ 
ปฏิบัติงานของ 
หนวยงานรับ
ตรวจรายงาน
ผลการตรวจ

ราชการ 

            

4. ตรวจตดิตามและประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังซึ่งได
เสนอไว 

             

5. รวบรวมรายงานการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังของ
หนวยงานรับตรวจ นําเสนอตอ
ผูบริหารระดับสูง และนําสง
สํานักนายกรัฐมนตรีกรณีการ
ตรวจราชการแบบบูรณการ
รวมกับสํานักนายกรัฐมนตร ี

สรุปรายงาน 
ผลการ 

ตรวจราชการ
เสนอผูบริหาร

กระทรวงการคลัง 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
1. สาระสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (3) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 
14 กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรง
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ 

ดังนั้น สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค  : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 2.1  : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสงักัดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
เปาประสงคของกลยุทธ :  หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท้ังนี้ เพ่ือใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซ่ึงเปนการปองปรามการ
ทุจริตรั่วไหลในข้ันตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ และเปนการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ท้ังยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพ่ือเปนระบบเตือนภัย
ลวงหนาสําหรับการบริหารราชการแผนดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลักใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการในสังกัดวา 
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับความพึงพอใจหรือไม 

2. เพื ่อใหข อเสนอแนะในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานฯ เปนไปอยางคุ ม
ประโยชนท้ังราชการและประชาชน 

3. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทาง 
พัฒนาสําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ (ถามี) 
- 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและ

โปรงใสยิ่งข้ึน 
2. ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของสวนราชการของผูบังคับบัญชาลดลง 
3. การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการ

ของสวนราชการ 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
- 

 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอราม คุปตเมธี ผูตรวจสอบภายในกระทรวง  
นางสิริกานต มหาลี้ตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ  
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2633 2439 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โดยมรีายละเอียดคือ 

1. การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีนํามาใชในการประเมินความเสี่ยง 
2. รายละเอียดของการวิเคราะหความเสี่ยง 
3. การจัดลําดับความเสีย่งและสรปุผลเพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจําป 

2 แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงฯ 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

3 รวบรวมขอมลู และทําการศึกษาขอมูลโครงการฯ ตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ 

4 ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ 

5 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบโครงการฯ ตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอผูบริหาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. การตรวจสอบการดาํเนินงาน จัดทํารายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

ตามท่ีกําหนด
ในแผนการ
ตรวจสอบ 
และเสนอ
ผูบริหาร

พิจารณาให
ความ

เห็นชอบ หรือ
สั่งการตาม

ขอเสนอแนะ
ในรายงาน 

ผลการ
ตรวจสอบ 

            
1.1 โครงการปฏิรปูระบบการ

จัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
            

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีผูเสียภาษีรายตัว (Taxpayer 
Account) 

            

1.3 โครงการมาตรการรถยนต
คันแรก 

            

1.4 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลกับ
ระบบ NSW กรมศลุกากร 

            

2. การติดตามการดําเนิน
โครงการตางๆ ตอเน่ือง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

            

2.1 โครงการวิจัย เรื่อง 
แบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหและประเมินความ
เสี่ยงทางเครดิตเพ่ือการจัดลําดับ
ความนาเช่ือถือรัฐวิสาหกิจไทย 

            

2.2 โครงการการเตรียมการ
ดานการเงินการคลังเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

             

2.3 โครงการจัดทําระบบ
ตรวจสอบสถานการทํางานของ
อุปกรณเครือขายและระบบ
สารสนเทศ (Network 
Monitoring) และจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายเพ่ือทดแทน
เครื่องเดิม 

             

2.4 โครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศดานประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยผานเครือขาย
อินทราเน็ต/อินเตอรเน็ต 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

3. การตรวจสอบตามระเบียบฯ              
สอบทานการใชรถยนตของ 

ผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสีิทธิไดรับ 
รถประจําตําแหนง ในภาพรวม
ของกระทรวง 
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
1. สาระสําคัญ 

ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการใหผูตรวจ
สอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพ่ือเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบให
บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับ
เปาหมายของสวนราชการ 

สวนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเก่ียวกับการ
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ี
กําหนด ซ่ึงมี การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบการดําเนินงาน (Compliance Financial และ 
Operation Audit) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สป.กค. คือ พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวง โดยมีหนาท่ีในการประเมินและใหคําแนะนําเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด ท้ังนี้เพราะงานตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของผูบริหาร 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 

2. เพ่ือสอบทานความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 

5. เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

กันยายน 2555 – ตุลาคม 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การปฏิบัติงานของ สป.กค. เปนไปตามกฎระเบียบท่ีกําหนด รวมท้ังไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นางศิริลักษณ กาญจนโยธิน ผูอํานวยการสวนตรวจสอบภายในระดับกรม  
นางสาวธนกร โรจนวัฒวุฒ ิ เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม โทร. 0 2273 9021 ตอ 2720 2721 2742 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
รอยละของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 20  
2 รอยละ 40  

3 รอยละ 60  

4 รอยละ 80  

5 รอยละ 90  

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

งานตรวจสอบ              
1. ตรวจสอบตามมติ ครม. , 

ระเบียบ , คําสั่ง 
การ

ปฏิบัติงาน
ของ สป.กค. 
ไดรับการ

ปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ  

มากยิ่งข้ึน 

            

- การสอบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของ สป.กค. 

            

- การตรวจสอบการใชรถยนตของ
ผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสีิทธิไดรับรถ
ประจําตําแหนงของสวนราชการ 

            

- ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค. 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

- การตรวจสอบและประเมิน 
ความเสีย่งดานสารสนเทศ 

             

- การตรวจ ตดิตาม และ
ประเมินการจดัการพลังงาน 

             

2. ตรวจสอบดําเนินงานจากผลการ
ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน
ใน สป.กค. 

             

3. งานอ่ืน ๆ              
- การจัดทําแผนการตรวจสอบ

ประจําป 
             

- การจัดทํารายงานสรุปผล    
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

             

- การจัดทํารายงานแบบ
ประเมินตนเอง (Self 
Assessment) 

             

- การสํารวจความพึงพอใจจาก
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

             

- งานสนับสนุนการดาํเนินงาน
คณะกรรมการประจํากระทรวง 
(คตป.) 

             

งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย              
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม 

             

2. รายงานการควบคมุภายในระดบั
หนวยงานยอย  

             

3. การเขารวมเปนคณะทํางานตางๆ              
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได 
การท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ท่ีกําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเม่ือตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปท่ี ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 6 เดือน 
9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เม่ือครบ 12 เดือน สวนราชการทีมี
ผลการประเมินระดับดีข้ึนไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพ่ือนําไปจัดสรรใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ตอไป 

กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวาง
ระบบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับ
กระทรวง และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี)  

- 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ

คาเปาหมายไดชัดเจนข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรม
ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีสอดคลอง
และเปนประโยชนกับองคกรท่ีสามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพ่ิมขีด
สมรรถนะใหกับสวนราชการในสังกัดได 

3 กระทรวงการคลังสามารถติดตามภารกิจและผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและยังสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานท่ีเปนปญหา
อุปสรรคในปงบประมาณถัดไปได 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นางรัชนี ชุนเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

 รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร.  
นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
นางสาวสุภาพ ผองอําไพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารบัรอง
และประเมินผลการปฏบัิติราชการ ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลงั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2 เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการของกระทรวงการคลังและทุกสวนราชการในสังกัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4 ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจดัทํารายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

5 ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. จัดทํากรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของ
กระทรวง การคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 

1 หนวย             

2. เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํา
รับรองการปฏบัิติราชการของ
กระทรวงการคลังและทุกสวน
ราชการในสังกัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

1 หนวย             

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงการคลัง
และทุกสวนราชการในสังกัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

1 ชุด             

4. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานรายละเอียดตัวช้ีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบ ประมาณ 
พ.ศ. 2556 

1 ชุด             

5. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

1 เลม             
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได 
การท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ท่ีกําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซ่ึงการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจะเริ่มเม่ือตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวน
ราชการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปท่ี ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ฯ 6 เดือน 9 เดือนและมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เม่ือครบ 12 เดือน สวน
ราชการทีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพ่ือนําไปจัดสรรใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานตอไป 

กระทรวงการคลังไดรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. รวมเปนกระทรวงนํารองในโครงการวาง
ระบบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระหวางสวนราชการระดับ
กระทรวง และสวนราชการระดับกรมในสังกัด โดยกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการตามกระบวนการเจรจา
ขอตกลง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
และการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยการดําเนินงานโครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงการคลังใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารราชการของ สป.กค. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 

2. เพ่ือจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

3. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจท่ีระบุไวใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ (ถามี) 
- 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ คาเปาหมายไดชัดเจนข้ึน ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรได
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและ
เปาหมายท่ีสอดคลองและเปนประโยชนกับองคกรท่ีสามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงาน
ใหมๆ ในการเพ่ิมขีดสมรรถนะใหกับสวนราชการได 

3. สามารถนําเปาหมายการใหคะแนนตัวชี้วัดท่ีระบุไวตามคํารับรองการปฏิบัติราชการไปวัดผล 
การดําเนินงานและจัดทําเปนแนวทางในการพัฒนาผลการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไปได 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: นางรัชนี ชุนเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

  รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร. 
นางนวลสกุล ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการจัดทาํคํา
รับรองและประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ ของ สป.กค. ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2 เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการปฏิบัตริาชการ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 2556 

3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4 ติดตามใหทุกหนวยงานใน สป.กค. จัดทําราละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารบัรองการปฏิบัตริาชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

5 ติดตามใหทุกหนวยงานใน สป.กค. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. จัดทํากรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของ 
สป.กค. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

1 หนวย             

2. เจรจาตัวช้ีวัดประกอบคํา
รับรองการปฏบัิติราชการของ 
สป.กค. ประจําปงบประมาณ 
2556 

1 หนวย             

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ สป.กค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

1 ชุด             

4. ติดตามใหหนวยงานใน สป.กค. 
จัดทํารายงานราย ระเอียด
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2556 

1 ชุด             

5. ติดตามใหหนวยงานใน สป.กค. 
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

1 เลม             
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การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 
1. สาระสําคัญ 

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน 
ตอหนวยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดแลวนําไปเปรียบเทียบกับปกอน เพ่ือใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึนลดลง 
พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การจัดทํารายงานดังกลาวสงใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน กพร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน  
พรอมจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสวนราชการสามารถคํานวณตนทุนไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถเปรียบเทียบกันไดในระหวางหนวยงาน  และสวนราชการสามารถนําผลการคํานวณตนทุนไปใชใน
การวางแผนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาโดยนําขอมูลจากระบบ GFMIS ซ่ึงไมมี
การสะสมคาใชจายไวตามศูนยตนทุนและกิจกรรมแลวนั้น มาใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต และตนทุน
กิจกรรม 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 –  กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหสวนราชการสามารถวิเคราะหตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมดานตาง ๆ 
เพ่ือนําไปสูการวางแผนการบริหารราชการ ปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  : นายจิระ  พันธคีรี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
นางสาววิลาสินี  โอสถาวรนันท ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 
นางสาวตรัยลดา  ธรรมอดิศัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางดวงมณี  พิรพัฒน  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
นางสาวพภัสสรณ  วีรวัฒนกุมพะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 0 2273 9021 ตอ 2636 2649 
สํานักบริหารกลาง 0 2273 9021 ตอ 2100 2108 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สวนราชการมีการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS 
สําหรับขอมลูคาใชจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด  โดยเสนอใหสาํนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ  และเผยแพร
ขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  วามีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางไร พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลติไดแลวเสร็จ  ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน 

4 จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผนฯ  ดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได ตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. สวนราชการมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของการระบุ
คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน
ระบบ GFMIS สําหรับขอมลู
คาใชจายของ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2555 

เพ่ือใหมีการ
ระบุขอมูล
คาใชจาย
ปงบประมาณ 
พ.ศ.2554เขา
สูกิจกรรม
ยอยในระบบ 
GFMIS  ได
ถูกตอง 

            

2. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลติประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดไดแลวเสรจ็และ
รายงานผลการคาํนวณตนทุน
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด  โดยเสนอใหสาํนัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
และเผยแพรขอมลูผาน
ชองทาง website  ของ
หนวยงาน 

บัญชีตนทุน
ตอหนวย
ผลผลติ 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
และรายงาน
ผลการคํานวณ
ตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

            

3. เปรียบเทียบผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
วามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงอยางไร พรอมท้ัง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทียบ   และ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตาม
รูปแบบท่ี กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
และเผยแพรขอมลูผาน
ชองทาง Website ของ
หนวยงาน 

รายงานการ
เปรียบเทียบ
และสรุปผล
การวิเคราะห
ตนทุนตอ
หนวยผลผลิต
ระหวาง
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
และ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556   
พรอมท้ังกําหนดเปาหมายการ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ให
ชัดเจน(สามารถวัดผลได) และ
แผนฯ ดังกลาว ไดรับความ
เห็นชอบจากผูบรหิารระดับสูง
ของสวนราชการ 

แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

            

5. สามารถดําเนินการตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ได  
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และผลสําเรจ็
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  และไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ 

รายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินการ
ตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
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โครงการการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 
1. สาระสําคัญ 

ความสําเร็จของการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยสวน
ราชการตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม 2547 เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคาและการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานราชการ ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละระดับ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลของราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนสามารถรับทราบสิทธิและเขาดูขอมูลขาวสารของราชการไดและเขาใจเก่ียวกับ
สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารไดดียิ่งข้ึน 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง โทร. 0 2273 9021 ตอ 2237  

กลุมสารนิเทศการคลัง  โทร. 0 2273 9021 ตอ 2221 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 

3 บริหารจดัการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ 

4 เผยแพรความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 

5 นําขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคาและการประกาศสอบราคาเผยแพรผานชองทางตางๆ ของ
กระทรวงการคลัง 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 จัด
สถานท่ี/จัดตั้งศูนยขอมลู
ขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขา
ตรวจสอบขอมลูขาวสารได
โดยสะดวก 

สป.กค. 
สามารถ 

ปฏิบัติตาม
พระราชบัญ
ญัติขอมูล

ขาวสารของ
ราชการ  

พ.ศ. 2540 

            

2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
- มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 

ครบถวนและเปนปจจุบัน 
- มีการจัดทําดัชนีขอมลู

ขาวสารท่ีจัดไวใหบริการไวอยาง
ชัดเจนสามารถสืบคนไดอยาง
รวดเร็ว 

             

3. บริหารจดัการเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไวอยาง
เปนระบบ โดยมีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
- มีคณะกรรมการขอมลู

ขาวสารของราชการ 
- ผูบริหารของสวนราชการให

ความสําคัญและควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัตติามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการอยาง
เครงครดั 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. เผยแพรความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมลู
ขาวสารใหประชาชนทราบ 
ดังน้ี 
- สงผูแทนเขารวมและพัฒนา

ความรูท่ีเก่ียวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสาร และมีการ ดําเนินการ
ตามกิจกรรม/มาตรการ/วิธีการ 
ในการสรางจติสํานึกและทัศนคต ิ
ท่ีดีตอการเปนผูใหบริการขอมูล
ขาวสารแกบุคลากร ในสวนราชการ
อยางสม่าํเสมอ 

- ประชาสมัพันธเผยแพร
 เก่ียวกับขอมูลขาวสารของ
 ราชการใหประชาชน
 รับทราบถึงสิทธิในการ
 ตรวจสอบการดําเนินงาน
 ของสวนราชการ 

             

5. ขอมูลเก่ียวกับการประกวด
ราคาและการประกาศสอบ
ราคาเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง 
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โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” ระยะท่ี 2 
 
1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ไดเริ่มโครงการแนวรวมดูแลคูคลองโดยชุมชนมีสวนรวม ในอัน
ท่ีจะสรางการมีสวนรวมในการดูแลคูคลองหลังการขุดลอก รวมกับภาคเอกชนท่ีสามารถเติมเต็มความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ ดวยการเปดพ้ืนท่ีใหบริษัทท่ีสนใจเขารวมดําเนินโครงการในรูปแบบของกิจกรรม CSR 
(Corporate Social Responsibility) โดยมีเปาหมายท่ีจะใหเปนสวนหนึ่งของการสรางความสุขใหกับคนไทย 
ไมใหพ่ีนองชุมชนตองประสบกับภาวะมหาอุทุกภัยดังเชนปท่ีผานมา 

ประกอบกับรัฐบาลไดมอบหมายใหกองทัพบกเขาดําเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการระบายน้ําของคูคลองในภาพรวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 
๒๗๗ คูคลอง ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพริมตลิ่งของคูคลองตางๆ ใหเรียบรอยและสวยงามยิ่งข้ึน โดยไดเขา
เริ่มดําเนินการตั้งแตวันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และมีกําหนดการแลวเสร็จ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือ จนกวาจะดําเนินการจนแลวเสร็จครบถวนตามจํานวน ๒๗๗ คูคลอง  

การขุดลอกคูคลองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเปนหนึ่งในโครงการตามนโยบายการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ํา ซ่ึงการขุดลอกคูคลองก็เพ่ือใหการไหลของน้ําไดไหลลงสูทะเลไดเร็วข้ึน และในปนี้รัฐบาลไดมี
นโยบายท่ีจะปรับปรุง ฟนฟู และปองกันมหาอุทกภัยไมใหเกิดเหมือนดังเชนปท่ีผานมา โดยจะดูแลตั้งแตพ้ืนท่ี
ตนน้ํา โดยการปลูกปาไม และดูแลปาไม เพ่ือรักษาอนุรักษหนาดินและหนวงน้ําไวในชวงของการบริหารน้ํา
ตอนตน สําหรับในพ้ืนท่ีตอนกลาง จะดําเนินการเชื่อมโยงโครงขายน้ํา พ้ืนท่ีในการรองรับน้ํา การขุดลอกคู
คลองท่ีเชื่อมจากคลองและแมน้ําสายหลัก ใหผานไปยังคูคลองแกมลิงสูพ้ืนท่ีรับน้ําเพ่ือหนวงน้ําไวในชวงของน้ํา
ตอนกลาง และการบริหารพ้ืนท่ีปลายน้ําดวยการขุดลอกคูคลอง เพ่ือเรงระบายน้ําลงสูทะเลโดยเร็ว 

แมการบริหารจัดการน้ําในเข่ือน จะเปนมาตรการสําคัญในชวงของการบริหารน้ําตอนตน แต
การขุดลอกคูคลองถือเปนหนึ่งในโครงการท่ีรัฐบาลและประชาชนใหความสําคัญและมีผลตอการระบายน้ําใน
พ้ืนท่ีตอนกลางและพ้ืนท่ีปลายน้ํา เพ่ือใหน้ําไดไหลผานไปไดงายและเรงใหน้ํามีอัตราการไหลท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงตอง
ไดรับความรวมมือจากพ่ีนองชุมชนท่ีอยูบริเวณคูคลองโดยรอบ ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนรัฐบาล
ซ่ึงนําทีมโดย ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมีดําริ เก่ียวกับโครงการขุดลอกคูคลองวา 
รัฐบาลเปดโอกาสใหภาคเอกชนและชุมชนในพ้ืนท่ี ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลคูคลอง ภายหลังจากท่ี
รัฐบาลไดดําเนินการขุดลอกเสร็จเรียบรอยแลว ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและคุมคากับงบประมาณท่ีได
ดําเนินการขุดลอก จึงไดมอบหมายใหกระทรวงการคลัง พิจารณาดําเนินการจัดทําโครงการในรูปแบบของ 
Corporate Social Responsibility (CSR) เพ่ือรณรงคและปลูกสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ของคนในชาติ    

ในการนี้กระทรวงการคลัง ยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ จึงไดจัดแบงโครงการ
ดังกลาว ออกเปน ๒ ระยะ โดยในระยะท่ี ๑ ดําเนินการท้ังสิ้น ๑๗๗ คูคลอง ท่ีเหลืออีกจํานวน ๑๐๐ คูคลอง 
ดําเนินการในระยะท่ี ๒ 

ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการแนวรวมดูแลคูคลอง 
ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดูแลรักษาคูคลองในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล จากเดิมซ่ึงกําหนดไวท่ี
จํานวน ๒๗๗ คูคลอง กําหนดใหมเปน ๓๐๗ คูคลอง ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล เม่ือคราว
ประชุม ครม. เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนั้น จํานวนคูคลองท่ีคงเหลือและยังไมไดดําเนินการ จํานวน
ท้ังสิ้น ๑๓๐ คูคลอง แตเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยังมิไดกําหนดแผนงบประมาณในสวนท่ี
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จํานวนคูคลองเพ่ิมข้ึน คณะกรรมการดําเนินงานโครงการแนวรวมดูแลคูคลอง จึงไดมีมติใหสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังดําเนินโครงการฯในระยะท่ี ๒ จํานวน ๑๐๐ คูคลอง สําหรับสวนท่ียังคงเหลืออีกจํานวน ๓๐ 
คูคลอง ใหดําเนินการในโอกาสตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางแนวรวมดูแลคูคลองในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากการขุดลอก 
โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน บาน วัด โรงเรียน ในพ้ืนท่ีใหมีสวนรวม 

2. เพ่ือใหมีการจัด Corporate Social Responsibility (CSR) ในบริเวณคูคลองและชุมชน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คูคลอง  

3. เพ่ือเฝาสังเกตอัตราการไหลของน้ําและรณรงคการกําจัดสิ่งขวางทางน้ํา ประเภทขยะหรือ
วัชพืช และการปรับปรุงทัศนียภาพริมตลิ่งของคูคลองตางๆ ใหเอ้ือตอการไหลผานของน้ํา 

4. เพ่ือปลูกสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมในดานของการดูแลคูคลอง 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

240 วัน (ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555 – มิถุนายน 2556) 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

20,000,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
2. สรางสัมพันธภาพท่ีดีในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  
3. เกิดความยั่งยืนในการแกไขปญหาระบบของน้ําในคูคลองในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
4. คนในสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน คือ รัฐ เอกชน และประชาชนโดยท่ัวไป ไดรับรูถึงกิจกรรม 

Corporate Social Responsibility : CSR และไดมีสวนรวมมากข้ึน 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  : สํานักบริหารกลาง โทร. 0 2273 9021 ตอ 2236 2237 2226 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน

โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง  

“รวมแรงไทย รักษานํ้าใสทุกคูคลอง”  

ระยะท่ี 2 

- - - ระดับ 
5 

- ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 การเตรียมการ ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํารวจพ้ืนท่ี และจัดเตรยีมบุคลากรลงพ้ืนท่ี 

2 จัดเตรียมเน้ือหา ออกแบบ รูปแบบ และจัดกิจกรรมเปดตัวโครงการ 

3 ประสานงานชุมชน โรงเรียน วัด และองคกร เพ่ือรวมจัดกิจกรรม CSR 

4 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

5 รายงานและสรุปผลการดําเนินโครงการ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. การเตรียมการ ติดตอ
ประสานงานหนวยงานท่ี
เก่ียวของ สํารวจพ้ืนท่ี และ
จัดเตรียมบุคลากรลงพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรม 
CSR เพ่ือสราง
แนวรวมดูแล 
คูคลองในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล
ในการคอยเฝา
สังเกตอัตรา 

การไหลของนํ้า 
รณรงคกําจัด 
สิ่งขวางทางนํ้า 
และปลูกสราง
จิตสํานึกใหมี

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

            

2. จัดเตรียมเน้ือหา ออกแบบ 
รูปแบบ และจัดกิจกรรม
เปดตัวโครงการ 

            

3. ประสานงานชุมชน โรงเรียน 
วัด และองคกร เพ่ือรวมจัด
กิจกรรม CSR  

            

4. ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 

            

5. รายงานและสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรือ่งราวรองทุกข 
 
1. สาระสําคัญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราว 
รองทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว และเพ่ือใหมีการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของ
การปฏิบัติงานการจัดการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหมีแนวทางในการใหบริการประชาชนดวยความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นายกรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบสํานัก-นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ (ไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
รัฐวิสาหกิจ) มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยในการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
กระบวนการดําเนินงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญ คือ การบริหารจัดการขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข เนื่องจากการ
ตรวจสอบหรือติดตามขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขผูรองแตละราย ในปจจุบัน ตองใชระยะเวลาพอสมควรใน
การตรวจสอบหรือติดตามสถานการดําเนินการของเรื่องโดยการสอบถามไปยังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
รองเรียนรองทุกขซ่ึงมีหลายราย ดังนั้น เพ่ือยกระดับการใหบริการประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข รวมท้ังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการแกไขและเยียวยาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดรวดเร็วข้ึน จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข อันจะเปนการเสริมสรางใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ  

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สวนรับเรื่องราวรองทุกข ของกระทรวงการคลังมีขอมูลในการใหบริการประชาชนท่ี
ติดตามผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขไดอยางรวดเร็ว 

2. มีขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวปนัดดา พวงรับ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล  

นายกฤษดา วัยวุฒิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สรร. 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ตอ 2410  2754 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมลูในการวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกข 
ดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวมกับศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 การจัดทําระบบจดัเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส 

3 ทดสอบและปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณ 

4 อบรมเจาหนาท่ีผูใชระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส และเริ่มใชงานใน
ระบบการจัดเก็บขอมลูเรื่องรองเรยีนรองทุกข 

5 ติดตามและประเมินผลการใชระบบการจัดเก็บขอมูลเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. รวบรวมขอมลูเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานการจดัเก็บขอมลู
และการติดตามการดําเนินงาน
เรื่องรองเรียน รองทุกขของ 
สตป. 

1 ครั้ง/ป             

2. รวมกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
การดําเนินการวิเคราะห 
ออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข 

 

1 ระบบ             
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

3. ทดสอบและปรับปรุงระบบ
การจัดการเรื่องราวรองทุกข
ดวยอิเล็กทรอนิกส 

3 ราย             

4. อบรมเจาหนาท่ีผูใชระบบการ
จัดการเรื่องราวรองทุกขดวย
อิเล็กทรอนิกส และเริ่มใชงาน 

1 ครั้ง/ป             

5. ติดตามและประเมินผลการใช
ระบบการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกขดวยอิเล็กทรอนิกส 

1 ครั้ง/ป             
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง  
 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง เพ่ือเผยแพรความรูความ
เขาใจตอสาธารณชนในบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง อันเปนการสงเสริมใหเกิด
ความโปรงใสและธรรมาภิบาลในองคกร 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
2. เพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

1,000,000 บาท  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สาธารณชนเขาใจบทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
2. เสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน   

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง  
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําป 
ของกระทรวงการคลัง  

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ไม
สําเรจ็ 

   สําเรจ็ 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ

ดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน คําอธิบาย 

1 จัดทํารายงานประจําปไมสําเร็จภายในปงบประมาณ 2556 

2  - 

3  - 

4  - 

5 จัดทํารายงานประจําปสําเร็จภายในปงบประมาณ 2556 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. กําหนดกรอบการจัดทําเน้ือหา

และองคประกอบ กรอบ
ระยะเวลา และแผนการ
ดําเนินงานจัดทํารายงาน
ประจําปฯ 

            

2. ทุกกรมจัดสงเน้ือหา ไฟล
รูปภาพพรอมไฟลคาํบรรยาย
แตละภาพ และบทความท่ี-
เก่ียวของใหฝายเลขานุการ
คณะทํางาน 

            

3. จัดทําเน้ือหารายงานประจําป 
(First Draft)  

            

4. ติดตามและกํากับดูแลการ
จัดทํารายงานประจําปฯ ให
เปนไปตามวัตถุประสงค 
ท่ีกําหนดไว 

            

5. ดําเนินการปรับปรุงแกไข
เน้ือหารายงานประจําปครั้ง
สุดทาย (Final)  

            

6. จัดทํารายงานประจําปสําเร็จ             
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การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

 
1. สาระสําคัญ 

การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนผูไดรับผลกระทบคือ
บุคคลผูตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองและไมเห็นดวยกับคําสั่งทางปกครอง และไมมีโอกาสโตแยงแสดง
เหตุผลหรือขอกฎหมายในความจําเปนอยางยิ่งของบุคคลนั้นตอเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือแกไข 
เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น หรือเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองและผูมี
อํานาจในการพิจารณาอุทธรณไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาวาคําสั่งทาง
ปกครองไดออกโดยชอบดวยกฎหมาย ถูกตอง เปนธรรม มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแลวหรือไม ซ่ึงผล
ของการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวอาจเปนแนวทางหนึ่งอันจะลดปริมาณขอพิพาททาง
ปกครองท่ีจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองไดอีกหนทางหนึ่ง 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครองไดพิจารณาขออาง ขอกฎหมายของ 
ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองอีกครั้งหนึ่ง 

๒. เพ่ือใหผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรมในกระบวนการ
บริหารงานของสวนราชการ 

 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ (ถามี)    
- 

 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรมและความยุติธรรมในการดําเนินการดาน
การบริหารงานของสวนราชการ 

๒. ผูมีอํานาจพิจารณาไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกครั้ง โดยพิจารณาประกอบกับ
ขอเท็จจริง และ/หรือขอกฎหมายตามท่ีผูอุทธรณฯ ไดเสนอมาตามหนังสืออุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ    
ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข  นิติกรชํานาญการ  

กลุมกฎหมาย โทร 0 2273 9021 ตอ 2655 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

- - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร ขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
2 ติดตอประสานงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสามารถจดัทําสรปุขอเท็จจริงในการพิจารณา

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
3 จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายและนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจและแกไข เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
4 นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นตอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

5 ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมาย 
พรอมพิจารณาความเห็นท่ีไดเสนอ และใหความเห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการเสนอตอท่ีประชุม 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

๑. ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร 
ขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

สรุป
ขอเท็จจริงใน
การพิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง
ไดรับความ

เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

            

๒. ติดตอประสานงานไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริง
ในการพิจารณาอุทธรณคาํสั่ง
ทางปกครอง 

            

๓. จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบ
ขอกฎหมายและนําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจ
และแกไข เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

            

๔. นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอม
ความเห็นตอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

๕. ท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง พิจารณาขอเท็จจริง
ประกอบขอกฎหมาย พรอม
พิจารณาความเห็นท่ีไดเสนอ 
และใหความเห็นชอบตามท่ี
ฝายเลขานุการเสนอตอท่ี
ประชุม 
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โครงการการดําเนนิการประสานงานคด ี
 
1. สาระสําคัญ 

การดําเนินคดีในศาลยุติธรรมตลอดจนการดําเนินคดีในศาลปกครอง สวนราชการอาจมี
หนาท่ีในการดําเนินการฟองรองคูกรณีหรือแกตางคดีกับคูกรณี ดังนั้น เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาคดีในศาล
ยุติธรรม และ/หรือศาลปกครองสามารถดําเนินกระบวนการไดอยางครบถวนทุกข้ันตอนและเปนไปดวยความ
ละเอียดรอบคอบ สวนราชการจึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือ
เขาดําเนินคดีแทน แตอยางไรก็ตาม สวนราชการนั้นมีหนาท่ีในการสรุปขอเท็จจริง ตลอดจนนําเสนอขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินการของสวนราชการ พิจารณาเพ่ือจัดทําสรุปขอเท็จจริงเพ่ือเสนอตอ
พนักงานอัยการในการฟองคดี และ/หรือแกตางในคดีตามขางตน 

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหกระบวนการในการดําเนินคดีของศาลยุติธรรม และ/หรือศาลปกครอง สามารถปฏิบัติ
ไดครบถวนและเปนไปตามข้ันตอนของการดําเนินคดี 

 
3. ระยะเวลาดําเนินการ    

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ (ถามี)    
- 

 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สวนราชการไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานอัยการสูงสุด ในการรับเขาดําเนินคดีแทน
สวนราชการ 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ    
ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข  นิติกรชํานาญการ  

กลุมกฎหมาย โทร 0 2273 9021 ตอ 2655 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการใน
การประสานงานคด ี

- - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคด ี
2 ประสานงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอขอมูลและขอกฎหมาย (เพ่ิมเติม) ของคดีน้ี 

3 ดําเนินการเพ่ือจัดทําสรุปขอเท็จจริงของคดี และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง 

4 จัดทํารางหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสดุ เพ่ือรับดําเนินการทางคดี และ
จัดสงสรุปขอเท็จจริงอันเก่ียวของในคดีไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดตอผูบังคับบัญชาตรวจพิจารณาและ
แกไข 

5 เสนอหนังสือตอผูบริหารระดับสูงพิจารณาและลงนามเพ่ือแจงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

๑. ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ี
เก่ียวกับคด ี

สํานักงาน
อัยการสูงสดุ
ไดพิจารณา

และ
มอบหมายให

พนักงาน
อัยการรับ
ดําเนินการ
ทางคดีแทน
สวนราชการ 

            

๒ ประสานงานไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือขอขอมูลและขอ
กฎหมาย (เพ่ิมเติม) ของคด ี

            

๓. ดําเนินการเพ่ือจัดทําสรุป
ขอเท็จจริงของคดีและนําเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
ตรวจและแกไข 

            

๔. จัดทํารางหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยังสาํนักงาน
อัยการสูงสดุเพ่ือรับดําเนินการ
ทางคดีและ/หรือพรอมจัดสง
สรุปขอเท็จจริงอันเก่ียวของใน
คดีไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุด เสนอตอผูบังคับบัญชา
ตรวจ พิจารณาและแกไข 

            

๕. เสนอหนังสือตอผูบริหาร
ระดับสูง และ/หรือพรอม
จัดสงสรุปขอเท็จจริงท่ี
เก่ียวกับคดไีปพรอมดวย 
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โครงการการตรวจพิจารณารางสัญญาของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

เม่ือสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะจัดทํานิติกรรมรวมกับบุคคลภายนอกแลวนั้น การ
พิจารณารายละเอียดของรางสัญญาในแตละกรณีมีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการจัดทํารางสัญญาและ
ขอตกลงในสัญญานั้นจะตองอยูในขอบเขตของงาน (TOR) ดังนั้น การพิจารณารางสัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังนั้น มีความจําเปนท่ีจะตองนําขอกฎหมายและขอเท็จจริงท่ีปรากฏมาใชพิจารณาดวยความ
รอบคอบและรัดกุมเปนอยางยิ่ง 

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการทํานิติกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับบุคคลภายนอกมีความถูกตอง
และเปนธรรม 

 
3. ระยะเวลาดําเนินการ    

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

4. งบประมาณ (ถามี)    
- 

 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถดําเนินการในการบริหารสัญญาไดเปนไปอยาง
ราบรื่น 

2. คูสัญญาท้ังสองฝายสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามขอตกลงท่ีไดกําหนดไวในนิติกรรมได 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ    
ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข  นิติกรชํานาญการ  

กลุมกฎหมาย โทร 0 2273 9021 ตอ 2655 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
รอยละความสาํเรจ็ของจํานวนเรื่องท่ีผาน
การพิจารณาตรวจรางสัญญาของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ ๕๕ 
2 รอยละ ๖๐ 

3 รอยละ ๖๕ 

4 รอยละ ๗๐ 

5 รอยละ ๗๕ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

๑. สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได 
รอยละ ๕๕ 

             

๒.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได 
รอยละ ๖๐ 

             

๓.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได 
รอยละ ๖๕ 

             

๔.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได 
รอยละ ๗๐ 

             

๕.สามารถพิจารณาตรวจราง
สัญญาของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได 
รอยละ ๗๕ 
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โครงการขอเสนอการเปล่ียนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
“กระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจาง” 

 
1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลยังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เม่ือวันศุกร

ท่ี 18 พฤษภาคม 2555 เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของประเทศท้ังฝายขาราชการการเมือง และขาราชการ

ประจํา รวมท้ังองคกรภาคเอกชน ไดเขามามีสวนรวมกําหนดแนวทางรวมกันในการกําจัดการทุจริตคอรรัปชั่น

ในวงราชการ โดยรัฐบาลไดประกาศยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและมอบ

นโยบายแกสวนราชการในการพัฒนาองคการเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และไดมอบหมายให

สํานักงาน ก.พ.ร. เปนเจาภาพหลักรวมกับสวนราชการและจังหวัดดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ โดยใหแตละสวนราชการ/จังหวัดจัดทํา 1 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสใน

การปฏิบัติราชการ (Clean Initative) ของตนเอง โดยการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงตอ

การเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ผานกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Action Learning) ซ่ึงมุงเนน

การเขาใจถึงปญหาของหนวยงานตนเอง การเขาถึงปญหาไดโดยการวิเคราะห สังเกตอยางละเอียดรอบดาน 

และมุงเนนใหเกิดการพัฒนาท่ีเกิดจากความรวมมือ ความเต็มใจและยอมรับรวมกันจากเจาหนาท่ีภายใน

หนวยงานตนเอง 

โดยท่ียุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการตอตานคอรรัปชั่นของประเทศไทยใหอยูในระดับมาตรฐานสากล สราง

ภาพลักษณท่ีดีและความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน โดยเนนใหสวนราชการสราง ความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการดังกลาวขางตน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานราชการ ท่ีมีการ

ดําเนินงานและบริหารราชการท่ีสอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมท้ังมีการกําหนด

กระบวนงานภายใตยุทธศาสตรของหนวยงานมุงเนนในการเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหการใชทรัพยากรและ การพัฒนาความ

เจริญเติบโตของประเทศเปนไปอยางยั่งยืนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแก ประชาชนโดยรวม 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในดานการวางแผน 

การบริหารนโยบาย การติดตอประสานงานและสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตลอดจนการ

รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดตอผูบริหารของกระทรวงการคลัง จึงไดคัดเลือกกระบวนงาน

ดานการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนกระบวนงานท่ีสนับสนุนกระบวนงานหลัก มาจัดทําเปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากไดพิจารณาและวิเคราะหแลวเห็นวาเปนกระบวนงานท่ีมี

ความเสี่ยงสูงตอการเกิดความไมโปรงใส ความไมเปนธรรม หรืออาจเอ้ือใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น ซ่ึงอาจ

สงผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกทางราชการท้ังดานความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน 

การไดรับครุภัณฑหรืองานจางท่ีดอยคุณภาพ ดวยเหตุนี้ เพ่ือเปนการปรับปรุงและเสริมสรางศักยภาพของ

บุคลากรใหไดรับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนงานจัดซ้ือจัดจางใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส 

ปองกันการเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการ หลีกเลี่ยงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และเพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนโดยรวมและตอบสนองภารกิจขององคกรไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงไดจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการภายใตหัวขอ “กระบวนงานดานการจัดซ้ือจัดจาง” 

โดยมุงเนนปญหาหลักท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไปท่ีเจาหนาท่ีผูกําหนด Spec หรือกําหนด TOR รวมท้ังการ

กําหนดราคากลาง ซ่ึงยังขาดทักษะ ความรอบรูและความชํานาญอยางลึกซ้ึงในการยกรางขอกําหนด Spec 

หรือ TOR ทําใหการกําหนด Spec หรือ TOR มีขอบเขตจํากัด ไมเปดกวางเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด

การแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการใชจายเงินงบประมาณเปนจํานวนมากสูงเกินกวาความ

จริง และอาจมีชองวางใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นได 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง อันเปนการสนองตอบตอ

นโยบายของรัฐบาล ในการดําเนินการยุทธศาสตรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหไดรับการ

พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
กรกฎาคม 2555 –พฤษภาคม 2556 

 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหไดรับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส 

2. มีแนวทาง/วิธีการ/ข้ันตอนการยกรางขอกําหนด Spec หรือ TOR และการกําหนดราคา
กลาง ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 
6. ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นางรัชนี ชุนเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 รักษาการในตําแหนง ผอ.กพร. 
นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2665 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
"กระบวนงานดานการจดัซื้อจัดจาง” 

-   ระดับ 
5 

- ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 1 ตัวชี้วัด 
2 ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 2 ตัวชี้วัด 
3 ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 3 ตัวชี้วัด 
4 ดําเนินการตามตัวชี้วัดได 4 ตัวชี้วัด 
5 รายงานความกาวหนาผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบระยะเวลาที่สาํนัก ก.พ.ร. 

กําหนด 
 
ตัวชี้วัดของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ “กระบวนงานดานการจัดซ้ือ
จัดจาง” ในการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดของขอเสนอการเปล่ียนแปลงเพ่ือสรางความโปรงใส 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทาง/วิธีการ/ข้ันตอนการยกรางขอกําหนด Spec หรือ TOR และการกําหนดราคา
กลาง (เปาหมายระดับ 5) 

2. รอยละของโครงการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสท่ีตองทบทวน TOR เมื่อเทียบกับโครงการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสในรอบปงบประมาณ (เปาหมายไมเกินรอยละ 20) 

3. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรม (เปาหมายรอยละ 90) 
4. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําฐานขอมูลการจดัซื้อจัดจาง (เปาหมายระดับ 5) 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. จัดทําแนวทาง/วิธีการ/
ข้ันตอนการยกรางขอกําหนด 
Spec หรือ TOR และการ
กําหนดราคากลางของการ
จัดซื้อจัดจางทุกประเภท 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

1.1 ศึกษาระเบียบขอกําหนด
เพ่ือนํามาเปนขอมลูในการจัดทํา
แนวทาง/วิธีการ/ข้ันตอนการยก
รางขอกําหนด Spec หรือ TOR 

             

1.2 จัดทํารางแนวทาง/ 
วิธีการ/ข้ันตอนการยกราง
ขอกําหนด Spec หรือ TOR 

             

1.3 พิจารณาความถูกตองของ
รางแนวทาง/วิธีการ/ข้ันตอนการ
ยกรางขอกําหนด Spec หรือ 
TOR เพ่ือแกไขใหมีความสมบูรณ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

             

1.4 นําแนวทาง/วิธีการ/
ข้ันตอนการยกรางขอกําหนด 
Spec หรือ TOR เผยแพรผาน
ระบบอินเตอรเน็ต 

             

1.5 จัดทําหนังสือเวียนแจงให
ทุกสํานัก/ศูนย/กลุมรับทราบ เพ่ือ
ใชเปนฐานขอมูลในการจัดทํา 
Spec หรือ TOR 

             

2. อบรมบุคลากรในสังกัดใหมี
ความรูในการยกราง
ขอกําหนด Spec หรือ TOR 

             

2.1 เตรียมจดัอบรมใหความรู
ในการยกราง Spec หรือ TOR  

             

2.2 จัดอบรมใหความรูในการ
ยกรางขอกําหนด Spec หรือ 
TOR 

             

3. จัดทําระบบฐานขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 

             

3.1 กําหนดขอมูล เอกสาร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณา
นําเขาขอมูลสูระบบ 

             

3.2 ออกแบบระบบฐานขอมูล
การจัดซื้อจดัจาง 

             

3.3 จัดทําระบบฐานขอมลูการ
จัดซื้อจัดจาง และเพ่ิมจุดเดนใน
การเขาถึงขอมูล โดยสามารถ
เรียกใชผานระบบอินเตอรเน็ต 

             

3.4 นําขอมูล/เอกสารตางท่ี
เก่ียวของเขาสูระบบฐานขอมูล
อยางตอเน่ือง 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

3.5 จัดทําหนังสือเวียนแจงให
ทุกสํานัก/ศูนย/กลุมรับทราบ เพ่ือ
ใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษา
คนควา 

             

4. ฝกอบรมสรางจติสํานึกดาน
คุณธรรมใหแกขาราชการ 

             

4.1 เตรียมจดัอบรมสราง
จิตสํานึกดานคณุธรรมใหแก
ขาราชการ  

             

4.2 จัดอบรมสรางจิตสํานึก
ดานคุณธรรมใหแกขาราชการ 

             

 
  



 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 97 

โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 
 

1. สาระสําคัญ 
ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยท่ีกระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไวนั้น จะตองขับเคลื่อนดวย ความ
เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพของบุคลากร ความทันสมัยของระบบการบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร และกระบวนท่ีสําคัญท่ีจะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดนั้นได ตอง
ใชกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท้ังในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในสัง กัด
กระทรวงการคลังจึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะทํางานไดเหมาะสมท้ัง
ในปจจุบันและอนาคต 

กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
จึงจําเปนจะตองมีกรอบมีแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน และ ภารกิจ
ของหนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางาน อยางเปน
ระบบและตอเนื่องและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  
 
2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารยุคใหม 
3. เพ่ือใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ 

8,000,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ท่ีปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายปญญา ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

นางสาวนงนุช นุตรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2273 9021 ตอ2601 2610 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง 
(ดานบริหาร) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
2 นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

 - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3 แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action 
Plan) 

4 ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมตั ิ

5 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2. นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร  
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 
- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา

บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน             
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

3. แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

รายงาน             

4. ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับการ
อนุมัต ิ

การจัดกิจกรรม 
/หลักสตูร 

            

5. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
1. สาระสําคัญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดมี
วิสัยทัศน คือ “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพ
และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังการประสานการกําหนดนโยบาย 
สงเสริมการพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร  

ดังนั้นในการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ซ่ึงเปนหัวใจของการพัฒนางาน ท่ีจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึง
จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะทํางานไดเหมาะสมท้ังในปจจุบันและอนาคต 
โดยจะตองคํานึงถึงทิศทางตามท่ีองคกรตองการ  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะและ
ความมุงม่ันในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ
สากล ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

1,700,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีมีสมรรถนะในการบริหาร
สอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายปญญา ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวนงนุช นุตรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2273 9021 ตอ 2610 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2 นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง (ถามี) 

3 แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบพรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

4 ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับการอนุมัต ิ

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2. นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร 
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของ กระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน             



 

102 แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2556 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

3. แจงแผนพัฒนาบุคลากร 
ใหหนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

รายงาน             

4. ดําเนินการตามแผนท่ีไดรับ
การอนุมัต ิ

การจดักิจกรรม 
/หลักสตูร 

            

5. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง  
ประจําป 2556 

 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลัง มีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดได
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเตรียมบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคต 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร ใหสามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. เพ่ือเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตอไป 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

3,656,200 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และพรอมท่ีจะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต 

3. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางวันดี แสงชลินทร ผูอํานวยการสวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
 นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ   
 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  โทร 0 2273 9021 ตอ 3204  3305 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 วางแผนโครงการ 
2 ขออนุมัติโครงการ 

3 คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ 

4 ดําเนินการโครงการฝกอบรม 

5 รายงานและประเมินผลโครงการ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

เงินงบประมาณ              

1. วางแผนโครงการ              

2. ขออนุมัติโครงการ              

3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ              

4. ดําเนินการโครงการฝกอบรม              

5. รายงานและประเมินผล
โครงการ 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร              

1. วางแผนโครงการ              

2. ขออนุมัติโครงการ              

3. คดัเลือกและทําหนังสอืตอบรบั              

4. ดําเนินการโครงการฝกอบรม              

5. รายงานและประเมินผล
โครงการ 
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โครงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง  
 

1. สาระสําคัญ 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี

กระทรวงการคลัง (คําสั่งกระทรวงการคลังท่ี 118/2554) ลงนามโดยปลัดกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 27 
มกราคม 2554 โดยมีเปาหมายเพ่ือ 

1. บูรณาการการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือปรับประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ใหสะดวก รวดเร็ว 

2. บูรณาการขอมูล สารสนเทศ ดานภาษีของ 3 กรมภาษี เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ใหบริการขอมูล สําหรับนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง ผูใชงานท่ัวไป และประชาชน หนวยงานภายนอกท่ีตอง
ใชขอมูล 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีของผูปฏิบัติงาน   
 
ท้ังนี้  มีเปาหมายในการพัฒนาใหเกิดระบบงานตอไปนี้ 
1. ระบบเว็บไซตการใหบริการ 3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง (MOF Web Tax Portal)   
2. ระบบบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal)   
3. ระบบสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)  
4. ระบบสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine)  
5. การกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเดียว (Tax Single ID)  

 
ดังนั้น เ พ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

กระทรวงการคลัง จึงไดมีคําสั่งกระทรวงการคลัง ท่ี 157/2554 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2554  แตงตั้ง
คณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal) เพ่ือดําเนินการจัดทําระบบบูรณาการ
ขอมูลภาษี (Tax Information Portal)   
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลจาก  3 กรมภาษี มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
2. พัฒนาระบบการบริการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี เพ่ือใหบริการตามกลุมเปาหมาย 
3. เพ่ือพัฒนาระบบขอมูล สนับสนุนการวิเคราะห สําหรับนักวิชาการภาษี นักวิเคราะห 

  
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ธันวาคม 2555  –  กันยายน 2556   
  
4. งบประมาณ (ถามี) 

เงินกู DPL   81,463,511.40  บาท  
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
1. มีศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสถิติดานภาษี  
2. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกประชาชนและธุรกิจภายนอก  
3. ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภาษี (Data Exchange) แกหนวยงานราชการในสังกัด   
4. ใหบริการขอมูลสนับสนุนแกผูบริหาร (Executive Tax Information)  และใหขอมูลการ

วิเคราะหพยากรณแกนักเศรษฐกร นักวิชาการภาษี นักวิเคราะห 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก :  นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครือขาย  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2273 9021 ตอ 3601 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ
บูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี 
กระทรวงการคลัง 
 

- - - ระดับ 
5 

- ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการจัดซื้อและทําสญัญา 
2 แผนงานการตดิตั้งระบบ 

3 รายงานสรุปความตองการของระบบ 

4 รายงานแบบจําลองตนแบบ (Prototype) 

5 ดําเนินการทดสอบระบบ 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. ดําเนินการจัดซื้อและทําสญัญา              

2. แผนงานการตดิตั้งระบบ              

3. รายงานสรุปความตองการของ
ระบบ 

             

4. รายงานแบบจําลองตนแบบ 
(Prototype) 

             

5. ดําเนินการทดสอบระบบ              
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โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง 
(การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบคอมพิวเตอรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) 

 
1. สาระสําคัญ 

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในปจจุบัน เปนระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงาน
ระบบคลังขอมูลเศรษฐกิจ (Data Warehouse) ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange) และระบบ
เชื่อมโยง (Gateway) เพ่ือใชในงานแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับรายไดและรายจาย ของหนวยงานตางๆ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ ในสวนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแบบ
กระเปาหิ้ว และอุปกรณ เปนเครื่องท่ีติดตั้งใชงานให ขาราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี เปนเครื่องคอมพิวเตอร รุน Pentium 4 ความเร็ว CPU ขนาด 1.8 
- 2.4 GHz ซ่ึงท้ังระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและเครื่องคอมพิวเตอร ไดติดตั้งใชงานมาตั้งแตป 2549 และ
กอนหนานั้น  
 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขาย มาทดแทนระบบคอมพิวเตอรแมขายเดิม ท่ี
ใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 ท่ีใชระบบคลังขอมูลเศรษฐกิจ (Data Warehouse) ระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 
(Data Exchange) ระบบเชื่อมโยง (Gateway) ระบบการจัดการระบบสํานักงาน และระบบอินทราเน็ต และ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานรัฐมนตรีใหม เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีใชงานมานานกวา 5 ป  

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556  
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

39,912,000 บาท   
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

กระทรวงการคลังจะมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณจัดเก็บขอมูลรุนใหมท่ีจะใชกับ
ระบบ Data Warehouse ระบบ Data Exchange ระบบ Back Office ระบบ Intranet และระบบ Internet 
เพ่ือใชบริการกับหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงาน
รัฐมนตรี จะมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนใหมท่ีมีประสิทธิภาพใชในการปฏิบัติงาน แทนเครื่องรุนเกาท่ี
ใชงานอยู 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  นายพิษณุ วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครือขาย  
 นายบุญลือ จิตตคาม เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน  
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02 273 9021 ตอ 3601  3612 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรแมขายและระบบ
คอมพิวเตอรสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการจัดซื้อและทําสญัญา 
2 แผนงานการดําเนินงาน 

3 แผนกระบวนการโอนยายระบบ 

4 ดําเนินการรับมอบระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

5 ทดสอบระบบระบบเครื่องคอมพิวเตอร 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. ดําเนินการจัดซื้อและทําสัญญา              
2. แผนงานการดําเนินงาน              
3. แผนกระบวนการโอนยายระบบ              
4. ดําเนินการรับมอบระบบเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
             

5. ทดสอบระบบระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร 
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การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(Operation and Maintenance GFMIS ) 

 
1. สาระสําคัญ 

การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปนการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการ และควบคุมดูแลระบบ GFMIS เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ถึงการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย การจัดหาสถานท่ีตั้งสําหรับสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก
และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานระบบ GFMIS และการบํารุงรักษา และ
ดําเนินการบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยไมรวมถึงการแกไขหรือพัฒนา
เพ่ิมเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม ซ่ึงผูรับจางจะตอง ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. จัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย ผูรับจาง 
ตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพ่ือเชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก ศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง ระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ  โดยมีระบบเครือขายในสวนท่ีเชื่อมตอกับสวน
ราชการจํานวน 822 Link พรอมกันนี้ ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารและควบคุมระบบเครือขายและระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือขายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหระบบงาน GFMIS สามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง  

2. จัดหาสถานท่ีสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ผูรับจางตอง
จัดสถานท่ีสําหรับติดตั้ง Server สวนกลางและอุปกรณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
และจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน ไดแก บริการระบบไฟฟา ระบบ UPS ระบบปรับอากาศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร หองปฏิบัติการ และหอง Server (Access Control)  
เพ่ือใหอุปกรณ Server สวนกลาง ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ผูรับจางตอง
จัดหาบุคลากร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ  และควบคุมระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 3.1 บุคลากรดานบริหารงานสารสนเทศ  
 3.2 บุคลากรดานเทคนิค  
4. ดําเนินการบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software ดําเนินการบํารุงรักษา 

Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยจัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ในสวนของ Hardware อยางนอยปละ 4 ครั้ง และดําเนินการบริหารและควบคุม
ระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ  โดยมี Hardware และ Software ท่ีตองดําเนินการบํารุงรักษาดังนี้  

 4.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก  
 4.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
 4.3 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ ศูนยปฏิบัติการ 
 4.4 ระบบการรักษาความปลอดภัย 
 4.5 SAP Software 
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2. วัตถุประสงค 
ระบบ GFMIS เปนการพัฒนาระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอยาง

สมบูรณแบบเปนระบบครบวงจร ท้ังในดานรายรับ รายจาย การกูเงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑคง
คาง บัญชีสินทรัพยถาวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry รวมถึงการจัดซ้ือจัดจาง การจัดทํา 
การอนุมัติ การเบิกจาย การปรับปรุง และการติดตามการใชงบประมาณ ท่ีเนนการวัดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล แบบ Output-Outcome เพ่ือสรางใหเกิดฐานขอมูลกลางดานการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ 
Matrix และ Online Real Time ท้ังตามโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และพ้ืนท่ี จังหวัด โดยเปนระบบงาน
ท่ีรองรับการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายในปจจุบัน สรางใหเกิดมาตรฐานรหัส (Standard code) และ
มาตรฐานกระบวนงาน (Standard Working Process) ในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง ท่ีเนนผลลัพธ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดตนทุน และมุงสูการปฏิบัติงานเต็ม
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

274,000,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การบริหารจัดการและควบคุม ดูแลเครือขาย อุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพ่ือ
เชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก ศูนยคอมพิวเตอรสํารองระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ ไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง เพ่ือใหอุปกรณ 
Server สวนกลาง ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดตลอดเวลา  

3. สามารถดําเนินการบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดย
จัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance : PM) ในสวนของ Hardware อยาง
นอยปละ 4 ครั้ง และดําเนินการบริหารและควบคุมระบบงาน ใหถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

หนวยงานหลัก : นายพิษณุ วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นางเสาวภา บุญธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02 273 9021 ตอ 3501 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2553 2554 2555 2556 2557 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 การจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคมุดูแลเครือขาย 
2 การจัดหาสถานท่ีสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 

3 การจัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ใหมีบริการตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

4 การบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software 

5 การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารงุรักษาระบบ GFMIS ไดถูกตอง ครบถวนทุกเดือน (12 เดือน) 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2556 

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. บริหารจดัการและควบคุม 
ดูแลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของระบบ 
GFMIS 

             

2. บํารุงรักษาท้ังดาน Hardware 
และ Software 

             

3. สงมอบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบGFMIS รายเดือน 
จํานวน 1 ป 

             

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



คําจํากัดความ 
 

สป.กค. : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนวยงานในสังกัด สป.กค.  

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

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

  



 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็บไซต : http://palad.mof.go.th 
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