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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2555-2558 และมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2555-2558  ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตาม
เปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองคกรไปสูเปาหมายไดภายใตสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่รวดเร็วในปจจุบัน และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 แบงเน้ือหาออกเปน 
3 สวน คือ สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร สวนที่ 2 สาระสําคัญ
ของแผนปฏิบั ติราชการ ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรของสํา นักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง สวนที่ 3 โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีเน้ือหาขอมูล 
ประกอบดวย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรมีความคาดหวังวาแผนปฏิบัติราชการสํา นักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 จะเปนเคร่ืองมือสําหรับการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคกรตอไป 
 
  

 

 

บทนํา 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 2 

 
 

 
 

  

 
สวนที่ 1 
กรอบการกาํหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 3 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 จัดทําขึ้นภายใตแนวคิด 
หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเร่ืองตาง ๆ  ดังน้ี  

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

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือ
ขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
สวนที่ 1 บททั่วไป 
มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและ

รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

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

ประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
สวนที่ 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
มาตรา 84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ  
(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมี

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค 
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(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ 

2.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 

3.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย  

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

4.  นโยบายรัฐบาล 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับแผนบริหาร
ราชการแผนดินในประเด็นนโยบายตางๆ ดังน้ี  

  3. นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.1.1  ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให

เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ 
3.1.2  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่

หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
3.1.5  สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง 

  8. นโยบายบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ือง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์ 

8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบ ูรณาการอยางตอเน่ือง 
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางตอเน่ือง 
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ

เจาหนาทีข่องรัฐ  



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 5 

8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น  
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 

8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม 

8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
สื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 

8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

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

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

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
รวมมือและสรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรมีความพรอมและ
ความสามารถในการเรียนรู คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอ
สังคมโดยรวม 
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7. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

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

8.  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผนดิน รวม 
8 ประเด็นยุทธศาสตร และ 1 รายการ  ดังน้ี 

 

1. ยุทธศาสตรการสรางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสูสังคม 
2. ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม 
5. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ 

 

สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังน้ี  

 

ยุทธศาสตร 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน 
เปาหมาย 

การใหบริการ 
กระทรวง 

เปาหมาย 
การใหบริการ 
หนวยงาน 

กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต 

การสรางความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 

เพื่อการมี
เสถียรภาพ
ทางการคลัง 

ประชาชนมีรายได
และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการคลัง
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

การบริหารจัดการ
การติดตาม และ 
การประเมินผล  
การปฏิบัติ
ราชการของ
หนวยงานใน
กํากับ 
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9.  ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง   

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค  ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

(Manage and Maintain Fiscal Sustainability) 
เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง 

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

(Strengthen Economic Sustainability) 
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม (Support Social and Environmental 
Sustainability) 

เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
(Professional Management) 

เพื่อใหกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี 

10.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  

สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ 
S.W.O.T. Analysis เพื่อระบุถึ งจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) สําหรับการวิ เคราะห 
สภาพแวดลอมภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังน้ี  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาองคกร 

S2. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงาน
กับหนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน 
ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

S3. ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด 

S4.  มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และครอบคลุมในทุกดาน 

 
 
 
 
 
 

W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ ขาด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน    

W2. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
ขาดความชัดเจน 

W3. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรู
ระหวางกันภายในองคกร 

W3. การสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ นโยบายการดําเนินงาน และผลการ
ดําเนินงานไมทั่วถึงทั้งองคกร 

 
- ขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู
การไมมีธรรมาภิบาลขององคกร 

- ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมภายในองคกร 

- Career Path ไมสามารถขึ้นระดับบริหาร 

- ขาดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพื่อเปนทางกาวหนา
ของบุคลากรใน สป.กค. เชนที่เคยมี 2 ตําแหนง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

- ความซ้ําซอนของภารกิจตามที่หนวยงานภายใน 
สป.กค. ตองดําเนินงานตาม Job Description 

- วัฒนธรรมองคกรยังไมชัดเจนในการสรางการเรียนรู
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรเร่ืองการสรางการ 
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขอมูลความรูรอบตัว สภาวะ 
แวดลอมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกที่เกี่ยวของ 

 
 
 
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O2. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

O3. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค 
โปรงใส และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรร
มาภิบาล 

 
- การปฏิบัติงานใกลชิดกับผูบริหารระดับสูง การ

ประสานงานทําไดคลองตัวกวา 
 
 
 

 

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

T1. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก 
อาทิ งานใหความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสงผลตอ
งานประจํา 

T2. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร 

T3. ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก
หนวยงานภายนอก 

 
- ขาดระบบธรรมาภิบาลที่เปนรูปธรรม 

- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

- ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบ
ทางการเมือง 
 
 
 

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอไดดังน้ี 

 
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  

ผูบริหารมีความเปนผู นําที่มีวิสัยทัศน  และ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาองคกร ทําให 
สป.กค. เปนศูนยกลางในการบูรณาการงานตางๆ ของ
กระทรวงการคลัง โดยมีความพรอมทางดานเครือขาย
ขอมูลขาวสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทั นส มั ย  ต ลอ ดจนคว าม ชั ด เ จนขอ งน โย บา ย 
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย 
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

โอกาส   

กฏกระทรวงมอบอํานาจให  สป.กค. เปน
ศูนยกลางในการดําเนินงานตางๆ ของกระทรวง  
การคลัง ตลอดจนองคความรู หลักธรรมาภิบาล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม สามารถนํามา
พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได 

จุดออน   

บุคลากรของ สป.กค. ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานใหมีความกระตือรือรน พรอมกับการ
ทํางานเชิงรุก และประสานการทํางานรวมกันใหเกิด
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนด โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ อาทิ การ
ถายทอดความรูระหวางกัน การศึกษา/สัมมนา/อบรม 
ตลอดจนการกําหนดแนวทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

ภัยคุกคาม 

ปริมาณงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักและ
การขาดความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ทําให
เป น อุ ป ส ร รคขั ด ข ว า งก า ร ทํ า ง าน  ต ล อ ด จ น
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการ ทําใหขาดสิ่งจูงใจในการทํางาน ดังน้ัน ควร
เพิ่มสวัสดิการหรือคาตอบแทน เพื่อแบงเบาภาระคา
ครองชีพที่สูงขึ้น และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสราง
แรงจูงใจและเกิดความผอนคลายจากการทํางาน 

 

11.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 

กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554 ไดพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2554  ซึ่งมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังน้ี  

 

ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน และสนับสนุน 
การดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
 

นโยบายขาดความตอเน่ือง 

ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายสนับสนุน 
การดําเนินงาน 
 

โครงสรางของหนวยงานไมสอดคลองกับภารกิจ 
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ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
การไดรับความรวมมือจากทั้งหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆที่เกี่ยวของ 
 

การไดรับขอมูลที่ไมครบถวน และมีความลาชา 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ความมุงมั่น และความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนความรู และความสามารถของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 
 

การปรับเปลี่ยนระบบงานใหม ทําใหการดําเนินงาน
ลาชา 

อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงานที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
 

บุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด บุคลากรขาดความรอบคอบและเอาใจใสในการ
ดําเนินงาน 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม 
และพรอมใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การปรับเปลี่ยนและโยกยายบุคลากร ทําใหการ
ดําเนินงานขาดความตอเน่ือง 
 

จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กลาว  
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555 ให
บรรลุผลสําเร็จ ดังน้ี 

1. กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน เขาใจงาย เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร แผนปฏิบัติราชการ หรือสถานการณตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ขอดี
และขอเสีย รวมทั้งผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงการดําเนินงาน 

3. ปรับปรุงโครงสราง และเพิ่มอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานในสังกัด  

4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางทั่วถึง และตอเน่ือง  
เพื่อปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพิ่มทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเน้ืองาน 

5. การไดรับงบประมาณที่สามารถปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชสํานักงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน  

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความทันสมัย ครบถวน และรวดเร็ว
ตลอดจนการพัฒนาทักษะ ความรูดาน IT เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2  
สาระสําคญัของแผนปฏบิัติราชการสํานกังานปลดักระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 
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วิสัยทัศน  

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
แบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ  

1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ 

เปาประสงค   

1. ยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ  

ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 1.1 :  
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ
ดวยการขับเคลื่อน
ทางยุทธศาสตร 
 

เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตรที่
กําหนด 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

สนย. 

การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

สนย. 

กลยุทธท่ี 1.2 : 
สรางการ
เปลี่ยนแปลง 

เพื่อผลักดันใหเกิด
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

การจางที่ปรึกษา
โครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จการ
จางที่ปรึกษาโครงการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง 

สนย.  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

หนวยงานในกํากับ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การกํากับตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

รอยละของจํานวน
ขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง 

สตป. 

การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน 

สตก. 

แผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 
2555 

รอยละของการ
ดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 

สตน. 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 
2555 

กพร. 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. ประจําป
งบประมาณ 2555 

กพร. 

การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต* 

สบก. 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 2.2 :  
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองคกร 

เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับ 

การสงเสริมธรรมาภิบาล 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การบรรลุเปาหมาย
ตามแผนสงเสริม 
ธรรมาภิบาล ประจําป
งบประมาณ 2555 
 

สนย. 

การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 

ระดับความสําเร็จของ
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 
 

สบก. 

การพัฒนาศูนยบริการ
รวมกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จ 
ของการพัฒนา
ศูนยบริการรวม 
 

สตป. 

การดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองของ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

ระดับความสําเร็จของ
การเสนอเร่ืองเพื่อ
พิจารณาตอ
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
 

กกม. 

การดําเนินการ
ประสานงานคดี 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการเพื่อการ
ประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความ
ทั่วไป และคดีปกครอง 
 

กกม. 

การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
2554 

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํารายงาน
ประจําปของ
กระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 
2554  

สนย. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 3.1 : 
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน
สารนิเทศการคลัง
ใหเกิดประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ 
สูสาธารณชน 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการโครงการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ
กระทรวงฯ  
สูสาธารณชน 
 

กสค. 

การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ 

ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการ
เจรจาธุรกิจและประชุม
นานาชาติ 
 

กสค. 

กลยุทธท่ี 3.2 : 
ปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
ภายใตกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลัง
อยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนไดรับ
ความคุมครองไมให
ตกเปนเหยื่อจาก
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบภายใต
กฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง 

การสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
ใหกับหนวยงานและ
ประชาชนในพื้นที่
กลุมเปาหมาย 

รอยละของวิทยากรตัว
คูณที่สามารถนําความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่ผิดกฎหมายไป
ถายทอดใหกับ
ประชาชน 
 

กปป. 

การซักซอมความรู
ความเขาใจในบทบาท
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน  
พ.ศ. 2527 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

รอยละความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
ประชุมสัมมนาซักซอม
ความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน  
พ.ศ. 2527 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

กปป. 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธเชิงรุก
เกี่ยวกับการเงินภาค
ประชาชนทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมภิาค 
 

จํานวนบุคลากร
เครือขายสื่อมวลชนที่
เขาอบรมโครงการสราง
เครือขายประชาสัมพันธ 
เชิงรุก 

 

กปป. 

การตรวจสอบ ติดตาม 
เฝาระวัง การกระทํา
ความผิดตาม 
พระราชกําหนดการกูยืม
เงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ.2527 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

รอยละของจํานวนเร่ือง
รองเรียน ขอหารือ
เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่อยูในความ
รับผิดชอบฯ ที่ไดรับ
การตอบสนอง และ
ตรวจสอบ ติดตาม 

ดําเนินการ 
 

กปป. 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 4.1 : 
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 4.2 : 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

เพิ่มสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

การฝกอบรมวิชาการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

รอยละของบุคลากร 
ที่ผานการฝกอบรม
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ศทส. 
 

 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 18 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธท่ี 5.1 :  
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง  
ทันสมัย  รวมทั้ง
การเชื่อมโยง
เครือขาย การใช
ขอมูลรวมกันอยาง
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 

บูรณาการขอมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี 
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําโครงการ
บูรณาการขอมูลภาษี 

ศทส. 
 

ศูนยสํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเร็จของ
การสํารองและกูคืน
ขอมูลของหนวยงานที่
อยูภายใตโครงการศูนย
สํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง* 

ศทส. 
 

กลยุทธท่ี 5.2 : 
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

เพิ่มขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการ
ระบบบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) ให
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

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

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการ
ปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ศทส. 
 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  2555 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามแผน

บริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 

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 ดํา เ นินการใหมีการกระจายรายไดที่   
เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมี
เสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การกระจายรายไดที่เปนธรรม และกอใหเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน มีการจางงาน
เต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความ
เสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ โดยการสรางความเข็มแข็งและมี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ 
รวมถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น 

3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงตลาดทุน
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย
ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยใหเปนทั้งแหลง
เงินทุนแกผูประกอบการและเปนชองทางการออม
ของประชาชน โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ขององคกรทางการเงิน ชุมชน กลุมเกษตรกร กลุม
อาชีพตางๆ กลุมวิสาหกิจชุมชน และสหกรณทุก
ระดับ พรอมกับการพัฒนาความรูพื้นฐานทาง
การเงินแกประชาชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธท่ี 1: เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการดวยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร 
กลยุทธท่ี 1.2 : สรางการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการ 
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 3.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 3.2 : ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ 
กระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 20 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3.1.5 สง เส ริมและรักษาวิ นัยการคลัง  โดย
ปรับปรุงองคประกอบและโครงสรางงบประมาณให
เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณ
รายจายใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและให
เปนพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต สง เส ริม
บทบาทภาคเอกชนในการรวมลงทุนและดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ ตลอดจนสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการรายไดในทองถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากสวนกลาง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางศักยภาพบุคลากรสูความ 
เปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 4.2 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 5.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 5.2 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
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นโยบายท่ี 8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ประเด็นนโยบายท่ี 8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ไดรับความเชื่อมั่น

ศรัทธาจากประชาชน 
2. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมือ

อาชีพ ไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการ 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีการเชื่อมโยง

บูรณาการแผนทองถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่ และสามารถใหบริการ
สาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชน 

4. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินเพิ่มขึ้น 
5. ภาคเอกชนมีการบริหารจัดการที่ดี และรับผิดชอบตอสังคมในสัดสวนที่สูงขึ้น 

 
นโยบายรัฐบาล 

ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ือง เนนการบริหาร

เชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัยทัศน และมุงผลสัมฤทธิ์ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนการตัดสินใจใหมี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะสมกับสถานการณ ทั้งการ
ดูแลพื้นที่การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ปกติ และการ
ปฏิบั ติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ พรอม รับการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริการประชาชน 
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบ 
บ ูรณาการอยางตอเน่ือง  ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และ
ระบบการบริหารงานใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัวสูง และ
ปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยบริการครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่
หลากหลายขึ้น และการใหบ ริการถึง ตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ 
มุงเนนการจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการ
ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคลากร
ภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีที่สามารถ
ประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความ

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธท่ี 1.1: เพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการดวยการ
ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร 
กลยุทธท่ี 1.2 : สรางการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่น
ตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 3.1 : ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

มั่นคงบนพื้นฐานของความรูความสามารถและผลงานสาธารณะ
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกประชาชน 

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางตอเน่ือง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะ เน นการพัฒนา
ขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และสรางผู นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหดีขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมีศักด์ิศรี โดยเฉพาะ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐระดับตน ซึ่งจะปรับคาตอบแทน
ใหอยูในระดับที่เพียงพอแกการดํารงชีวิต ดูแลครอบครัว และ
สามารถรักษาเกียรติศักด์ิของการเปนบุคลากรภาครัฐ 

8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้ง
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพื่อใหขาราชการเปน
ที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคมชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีการเปดเผย
บัญชีรายการทรัพยสินและหน้ีสินของขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐตําแหนงระดับสูงและตําแหนงที่มีอํานาจมาก รวมทั้ง
บุคลากรขององคกรอิสระตอสาธารณชน เพื่อความโปรงใสของผู
ดํารงตําแหนง เหลา น้ี และเปดโอกาสใหสาธารณชนรวม
ตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น พัฒนาและนํามาตรการ
ทางสังคมมาใชควบคูกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการ
สรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันและความถูกตองชอบธรรม 

8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบที่โปรงใสขึ้น โดยการ
วางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา พัฒนากระบวนการติดตาม 
เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจน
การใชจ ายงบประมาณแผนดินให เกิดความสุจริต และมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2 : ปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบภายใตกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 4.1 : พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 4.2 :พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 5.1 : พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 5.2 : พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 
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ประเด็นนโยบายท่ี 8.2  กฎหมายและการยุติธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคลองตามหลัก

นิติธรรม 

2. ประชาชนทุกระดับไดรับการปฏิบัติและบังคับใชทางกฎหมายดวยความเสมอภาค เทาเทียม 

และเปนธรรม 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การนํามาตรการทาง
ภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมา
ใชในการดําเนินการตอผูกระทําผิด ดูแลแกไขและ
ฟนฟูพัฒนาผูกระทําความผิดใหเปนคนดีสามารถ
กลับสูสั งคมได เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับ
คดีและสงเสริมความยุติธรรมและความเปนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก
โดยประชาชนมีสวนรวม จัดใหมีกลไกการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร วิ เ คราะหแนวโน มของ
อาชญากรรมลวงหนา เพื่อปองปรามและแกไข
ปญหาอาชญากรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ทั น ส มั ย ม า ใ ช ใ นก า ร ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ ง
รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมเปนพลังแผนดินใน
กา ร ป อ ง กั น  ป ร า บป ร า ม  แ ล ะแ ก ไ ขป ญ ห า
อาชญากรรม โดยใหหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของ
สนับสนุนในการจัดใหมีชองทางการเขาถึงและรับ
ขอมูลสารสนเทศซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
วิทยุโทรคมนาคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 : สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 3.2 : ปองปรามธุรกิจการเงินนอก 
ระบบภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 5.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
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ประเด็นนโยบายที่ 8.3  สง เสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอม ูลขาวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 

เปาหมายเชิงนโยบาย 
1. การบริหารจัดการขอมูลขาวสารภาครัฐไดรับการพัฒนาใหทันสมัย มีความถูกตองและรวดเร็ว 

สามารถสรางสัมพันธที่ดีในเวทีระหวางประเทศ 

2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางรูเทาทันครบถวน และทั่วถึง 

3. สื่อมวลชนไดรับการคุมครองและมีเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ภายใตความ

รับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณสื่อ 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการเชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และสื่อสารมวลชนโลก 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคลังให
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธท่ี 1: เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการดวยการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร 
กลยุทธท่ี 1.2 : สรางการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 3.1 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 5.1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
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แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2555 
 

วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง” 
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ยุทธศาสตร  1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 4 สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  
 2 พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 3 เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง  

MR1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  

 

RB2 ประชาชนไดรับการคุมครองไมใหตกเปนเหยื่อธุรกิจการเงินนอกระบบ 

ภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง 
 

CB1  พัฒนาบุคลากรดวยหลักการ
องคกรแหงการเรียนรู 

CB2  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 

RB1 หนวยงานในสังกัดสรางผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

MR2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

 

CB3  สรางการเปลีย่นแปลง 
 

SC1 ดําเนินงานสารนิเทศการคลังเชิงรุกและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 

SC2 สงเสริมและพัฒนาการบรหิารจัดการองคกร 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ลําดับ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1 เพื่อใหหนวยงานนํายุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ระดับความสําเร็จการจางที่ปรึกษาโครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 

2 หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ 2555 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 2555 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสริม 
ธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2555 
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม 
ระดับความสําเร็จของการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการประสานงาน 
ที่เกี่ยวของในคดีความทั่วไป และคดีปกครอง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554  

3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถายทอดใหกับ
ประชาชน 
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ลําดับ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
รอยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาซักซอม
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม 
จํานวนบุคลากรเครือขายสื่อมวลชนที่เขาอบรมโครงการสราง
เครือขายประชาสัมพันธเชิงรุก 
รอยละของจํานวนเร่ืองรองเรียน ขอหารือเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่อยูในความรับผิดชอบฯ ที่ไดรับการตอบสนอง และ
ตรวจสอบ ติดตาม ดําเนินการ 

4 บุคลากรมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลภาษี  
รอยละความสําเร็จของการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลของ
หนวยงานที่อยูภายใตโครงการศูนยสํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
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1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
กลยุทธ :  
1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏบิัติราชการดวยการขับเคลื่อน 

ทางยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  
สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ : เสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

 

 

4. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ :   
4.1 บริหารและพัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 

4.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
5.1 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
5.2 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

2. พัฒนาและบรหิารจัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

3. เสริมสรางความเช่ือมั่นตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ :   
3.1 ดําเนินงานสื่อสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมายอยางมปีระสทิธิภาพ 
3.2 ปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบภายใตกฎหมายที่อยู 

ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอยางมี
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

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

1.2 สรางการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  
บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
กลยุทธ : รักษาวินัยทางการคลังของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตรสํานักงานปลดั

กระทรวงการคลัง 

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตรสํานกังานปลดักระทรวงการคลัง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2555 

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

ทางการคลังของ
ประเทศ 

2. บริหารการ
จัดเก็บภาษี 
อยางท่ัวถึงและ
เปนธรรม 

3. สรางมูลคาเพ่ิม
ในทรัพยสินของ
รัฐ  

4. บริหารรายจาย
และหน้ี
สาธารณะอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. ประสานนโยบาย
การคลัง และ
ระบบการเงิน 
รวมท้ังตลาดทุน
และประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
คลังใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
กลยุทธท่ี 1.1 :  
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการดวย
การขับเคลื่อนทาง
ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 1 : 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 2 : 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตัวช้ีวัด:  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏบิัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2555 
การบริหารจัดการ 
อยางมืออาชีพ 
(Professional 
Management) 
1. บริหารบน

ฐานความรู 
(Knowledge 
Based 
Management) 

 
 
 
 
สรางศักยภาพบุคลากร 
สูความเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี 4.1 : 
พัฒนาบุคลากรดวย
หลักการองคกรแหงการ
เรียนรู 

 
 
 
 
โครงการท่ี 1 : 
การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) : 92,200,000 บาท 

โครงการท่ี 2 : 
การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  3,500,000 บาท 

 กลยุทธท่ี 4.2 : 
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการท่ี 1 : 
การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) : 3,600,000 บาท 

2. สรางการ
เปลี่ยนแปลง  

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
องคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
กลยุทธท่ี 1.2 : 
สรางการเปลี่ยนแปลง 

โครงการ : 
การจางที่ปรึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จการจางที่ปรึกษาโครงการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) :  10,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2555 
3. สงเสริม 

ธรรมาภิบาล 
พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

โครงการท่ี 1 : 
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัด : 
รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรบัการ
ตอบสนอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
งบประมาณ (ถามี) :  1,800,000 บาท 

  โครงการท่ี 2 : 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

  โครงการท่ี 3 : 
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  2555 

ตัวช้ีวัด : 
รอยละของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 4 :  
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏบิัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2554 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

งบประมาณ (ถามี) :  - 
โครงการท่ี 5 :  
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏบิัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคํารับรองและประเมนิผลการปฏบิัติราชการ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ  2555 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2555 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

  โครงการท่ี 6 :  
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ตัวช้ีวัด* :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต* 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

 พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 2.2 :  
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร 

โครงการท่ี 1 :  
การสงเสริมธรรมาภิบาล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนสงเสรมิ 
ธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2555 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 2 :  
การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ตัวช้ีวัด :  
ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

 เสริมสรางความเช่ือม่ันตอ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 3.1 : 
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศ
การคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 :  
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) :  2,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2555 
โครงการท่ี 2 : 
การเผยแพรและประชาสมัพันธกิจกรรม Roadshow และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด :  
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 
 

 กลยุทธท่ี 3.2 : 
ปองปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบภายใตกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 :  
การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเงินภาคประชาชนใหกับ
กลุมเปาหมายในพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด : 
รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนําความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถายทอดใหกับประชาชน 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) : 300,000 บาท 

โครงการท่ี 2 :  
การซักซอมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ตัวช้ีวัด : 
รอยละความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดประชุมสมัมนาซักซอมความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527  
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) : 1,012,500 บาท 

  โครงการท่ี 3 :  
การสรางเครือขายประชาสัมพันธเชิงรุกเก่ียวกับการเงินภาคประชาชน
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ตัวช้ีวัด : 
จํานวนบุคลากรเครือขายสื่อมวลชนที่เขาอบรมโครงการสราง
เครือขายประชาสัมพันธเชิงรุก 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) : 250,000 บาท 



 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 34 

ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2555 
  โครงการท่ี 4 :  

การตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม 

ตัวช้ีวัด : 
รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน ขอหารือเก่ียวกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่อยูในความรับผิดชอบฯ ทีไ่ดรับการตอบสนอง และ
ตรวจสอบ ติดตาม ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) : 100,000 บาท 

4. บริหารแบบ
บูรณาการ  

 

พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 2.2 :  
สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร 

โครงการท่ี 1 : 
การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ : สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 2 : 
การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 3 : 
การดําเนินการประสานงานคดี 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือประสานงานที่เก่ียวของใน
คดีความทั่วไป และคดีปกครอง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  - 

โครงการท่ี 4 : 
การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554  
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ (ถามี) :  600,000 บาท 

5. บริหารดวย
เทคโนโลยี
ทันสมัย 

 

บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 5.1 :  
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 1 :  
บูรณาการขอมลูสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการบูรณาการขอมลูภาษี  
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และ
กรมสรรพากร 
งบประมาณ (ถามี) : 90,000,000 บาท 

โครงการท่ี 2 :  
ศูนยสํารองขอมูลกระทรวงการคลัง 

ตัวช้ีวัด* : 
รอยละความสําเร็จของการสํารองและกูคืนขอมูลของหนวยงานที่อยู
ภายใตโครงการศูนยสํารองขอมูลกระทรวงการคลัง* 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง- 
งบประมาณ (ถามี) : - 

 กลยุทธท่ี 5.2 : 
พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบรหิาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

โครงการ  :  
การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบบรหิารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Operation and maintenance GFMIS) 

ตัวช้ีวัด : 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  - 
งบประมาณ (ถามี) :  350,000,000 บาท 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  2555 
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สวนท่ี 3  
โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ  2555 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

แผนยุทธศาสตรสํานักง านปลัดกระทรวงการคลัง  จัดทําขึ ้นตามรัฐธ รรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 ไปประกอบการกําหนดทิศทางและเปนนโยบายในการปฏิบัติ
ราชการ ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรขึ้น 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายกระทรวงการคลังและตอบสนองตอความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

2. เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีทิศทางชัดเจน สอดคลอง
กับนโยบายที่ผูบริหารกําหนด 

3. เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 –  กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายในแผน
บริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

2. หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานไดตรงตามวิสัยทัศนขององคกร และนโยบายที่
ผูบริหารกําหนด  

3. การบริหารราชการสามารถตอบสนองผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  : นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2647 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ออกแบบสอบถามและสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย 
2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น 
3 ศึกษา วิเคราะหแนวคิดหลักการที่สําคัญ  และแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานในสังกัด 

รวมทั้งสภาพแวดลอมขององคกรเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 
4 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5 ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอบุคลากรในองคกร 

 
 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. จัดทําแบบสอบถามและ
สํารวจความคิดเห็น 

แบบสอบถาม             

2. ออกแบบสอบถามผูมีสวนได
สวนเสียของ สป.กค. 

ความคิดเห็น
ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

            

3. ศึกษา วิเคราะหแบบสอบถาม
และสํารวจความคิดเห็นของผู
มีสวนไดสวนเสีย 

สรุปผลการ
ออก

แบบสอบถาม 
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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. 

4. ศึกษา วิเคราะห แนวคิด
หลักการที่สําคัญและแผนงาน 
/โครงการ ของหนวยงานใน
สังกัด ประกอบการจัดทําราง
แผนยุทธศาสตร 

ผลการศึกษา
หลักการที่
สําคัญและ
แผนงาน /
โครงการ 

            

5. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตร 

ผลการ
ประชมุฯ 

            

6. นําเสนอรางแผนยุทธศาสตร
ใหผูบริหาร สป.กค.  พิจารณา 

รางแผน
ยุทธศาสตร 

            

7. ถายทอดแผนยุทธศาสตรตอ
บุคลากรในองคกร 

บุคลากร
ทราบแผน
ยุทธศาสตร 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
1. สาระสําคัญ 

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

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปขึ้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. เพื่อใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพื่อใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุก

หนวยงานในสังกัด 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจน

ยุทธศาสตรขององคกรได 
3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเน่ือง 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  

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

หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 
2 จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปเสร็จเรียบรอย  
3 นําเสนอรางแผนปฏิบัติราชการเพื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ  
4 ถายทอดใหหนวยงานและบุคลากรในองคกรไดรับทราบ 

5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 
 
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. คณะทํางานฯ พิจารณา
โครงการตามยุทธศาสตร 

โครงการ 

ตาม 
            

2. ทุกหนวยงานในสังกัดจัดสง
โครงการ 

ยุทธศาสตร 
 

            

3. ศึกษา วิเคราะหโครงการที่ทุก
หนวยงานจัดสง 

             

4. จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ราง
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
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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. 

5. นําเสนอรางแผนปฏิบัติ
ราชการใหผูบริหารพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

            

6. ถายทอดแผนปฏบิัติ ราชการ
ใหหนวยงานและบุคลากรใน
องคกรไดรับทราบ 

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

            

7. หนวยงานในสังกัดดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ 

            

8. ติดตามผลการดําเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

ติดตามผลใน
ไตรมาสที่ 2 
3 และ 4 

            

9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

สรุปการ
รายงานผล 
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเปนองคกรภาครัฐที่มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยตรง มีความ
จําเปนตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปในดานกระแสโลกาภิวัฒน การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุน แรงงาน และอ่ืนๆอยางเสรี การเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปฏิรูปความเปนอยูหรือลดความเลื่อมล้ําของ
ประชาชนในประเทศ โดยการผลักดันในลักษณะภาพรวมและความสัมพันธจากระดับประเทศสูระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น และกระตุนการสรางความเขาใจและความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของภาคประชาชนจากฐานรากที่แทจริงอันจะนําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสราง
ความยั่งยืนของประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาและกําหนดแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการคลังใหมีความสอดคลองกับ
ทิศทางเศรษฐกิจ และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งดานสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อยางบูรณาการ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการมาตรการและเคร่ืองมือทางการคลังดานตางๆ  
ใหสอดคลองเหมาะสมกับทิศทางและยุทธศาสตรที่ไดวางไวอยางเหมาะสมและสมดุล 

3. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555-2558 
4. เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังภายใตกรอบยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
5. เพื่อนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการทางการคลัง พรอมเสนอแนะการดําเนินงาน

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ภายในระยะเวลา 240 วันถัดจากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ 
 
4. งบประมาณ (ถามี)   

10,000,000 บาท  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 
2555-2558 ใหมีความสอดคลองกับสถานการณและนโยบายตาง ๆ ในกรอบมิติดานเศรษฐกิจ การเงิน การ
คลัง สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  

2. กระทรวงการคลังมีแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม 
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3. หนวยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกันไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลังที่กําหนดไว 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก  : นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
นายพงศกร  ต้ังเสริมวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการจาง 
ที่ปรึกษาดําเนินโครงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 
5 

- ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผูบริหารอนุมัติการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ 
2 ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา 

3 ที่ปรึกษาจัดสงรายงานขั้นตน 
4 ที่ปรึกษาจัดสงรายงานฉบับกลาง 
5 ที่ปรึกษาจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ 
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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. ผูบริหารอนุมัติการจางที่
ปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ 

ขอบเขต
รายละเอียดของ
งานจางที่ปรึกษา 

(Terms of 
Reference: 

TOR) โครงการ
บริหารการ

เปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง 

            

2. ที่ปรึกษาจัดสงรายงาน
ขั้นตน 

รายงานขั้นตน             

3. ที่ปรึกษาจัดสงรายงาน 
ฉบับกลาง 

รายงานฉบับ
กลาง 

            

4. ที่ปรึกษาจัดสงรายงาน 
ฉบับสมบรูณ 

รายงานฉบับ
สมบูรณ 
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การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
1. สาระสําคัญ 

การตรวจราชการเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินและ
พัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานให
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และสามารถแกไข
ปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามนัยแหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ที่กําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาที่ของกระทรวงใน
ฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการ  รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงการคลัง ไดกําหนดแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจที่สําคัญซึ่งสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนการตรวจราชการระดับประเทศ เพื่อเปนแนวทาง
ในการติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสวนภูมิภาคในการนํานโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปอยางถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผนดิน  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังในการตรวจ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

3. เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการแนะนํา ชี้แจง และเรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกําหนดไว  

4. เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ จากการตรวจราชการ สําหรับเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต  
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555  
 
4. งบประมาณ (ถามี)  

1,800,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. หนวยงานที่ รับผิดชอบมีการดําเนินโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลังไดอยางครบถวนและเกิดประโยชนสูงสุด 
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2. ผูตรวจราชการและผูที่เกี่ยวของไดทราบถึงผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรคใน
การทํางาน สามารถแกไขปญหาไดทันสถานการณและหรือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในอนาคต 

3. มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ภายในและภายนอก
กระทรวงการคลังในการแกไขปญหาในพื้นที่โดยใชการตรวจราชการเปนเคร่ืองมือ 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวปนัดดา พวงรับ   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล  
  สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ตอ 2410 

 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละจํานวนขอเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  รอยละ 84  

2  รอยละ 87 

3  รอยละ 90 

4  รอยละ 93 

5  รอยละ 96 
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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. จัดทําแผนการตรวจราชการ 
และกําหนดแนวทางการตรวจ
ราชการ ประเด็นการตรวจ
ราชการในระดับพ้ืนที ่

แผนการ
ตรวจราชการ 

            

2. ประสานการตรวจราชการใน
ระดับพ้ืนที่กับหัวหนาสวน
ราชการในระดับภมูิภาคและ
ภาคประชาชนที่เก่ียวของ 

             

3. การตรวจติดตามและเรงรัด
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคและเขตตรวจ
ราชการในสวนกลาง 

การติดตาม 
การปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

รับตรวจ 

            

4. การจัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการไปยังผูบรหิารระดับสูง
และผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานรับตรวจเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการและแจง
กระทรวงการคลังทราบ 

รายงานผล
การตรวจ 
ราชการ 

            

5. รวบรวมรายงานการ
ตอบสนองตอขอเสนอแนะ
ของหนวยงานรับตรวจ  
เพ่ือพิจารณา และนําเสนอ 
ตอผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังและ
ผูบริหารระดับสูง 

สรุปรายงาน
ผลการ 

ตรวจราชการ
เสนอผูบริหาร

กระทรวง 
การคลัง 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3  มาตรา 9 (3) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด  และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 
ขอ 14 กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม  และการกํากับดูแลอยางตอเน่ือง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรง
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ 

 
ดังน้ัน สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลั ด

กระทรวงการคลัง จึงดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  ซึ่งเปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 2.1 : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งน้ี เพื่อใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งเปนการปองปรามการ
ทุจริตร่ัวไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน/โครงการของสวนราชการ และเปนการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ทั้งยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อเปนระบบเตือนภัย
ลวงหนาสําหรับการบริหารราชการแผนดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลักใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการในสังกัดวา 
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับความพึงพอใจหรือไม 

2. เพื่อใหขอเสนอแนะในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานฯ เปนไปอยางคุม
ประโยชนทั้งราชการและประชาชน 

3. เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและ
แนวทาง พัฒนา สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและ
โปรงใสยิ่งขึ้น 

2. ความเสี่ยงในการกํากับดูแลระบบการปฏิบัติงานของสวนราชการของผูบังคับบัญชาลดลง 
3. การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการ

ของสวนราชการ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวอราม  คุปตเมธี ผูตรวจสอบภายในกระทรวง 
 นางสิริกานต  มหาลี้ตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 กลุมตรวจสอบภายใน สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตอ 0-2273-9021 ตอ 2439 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน 

5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  จัดทํากระดาษทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2555 
โดยมีรายละเอียดคือ 

1. การระบุปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงที่นํามาใชในการประเมินความเสี่ยง 
2. รายละเอียดของการวิเคราะหความเสี่ยง 
3. การจัดลําดับความเสี่ยงและสรุปผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําป 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

2  แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การตรวจสอบโครงการฯ ตางๆ ของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงฯ 

3  รวบรวมขอมูล และทําการศึกษาขอมูลโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ 

4  ดําเนินการตรวจสอบโครงการฯ 

5  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบโครงการฯ ตามที่กําหนดในแผนการตรวจสอบ  และเสนอ
ผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสั่งการตามขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 
 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 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.การตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบ 
การดําเนินงาน 

เปนไปตาม
แผนการ
ตรวจสอบ
ประจําป 

            
1.1 โครงการวิจัยเรื่อง

แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
ทางเครดิตเพ่ือการจัดลําดับความ
นาเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย 

            

1.2 โครงการการเตรียมการ
ดานการเงินการคลังเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

            

1.3 โครงการจัดทําระบบ
ตรวจสอบสถานะการทํางานของ
อุปกรณเครือขายและจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร PC 

            

1.4 โครงการระบบสํานักงาน
อัจฉริยะ 

             

2.การตรวจสอบตามระเบยีบฯ              
สอบทานการใชรถยนตของผู

เลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมสีิทธิไดรับรถ
ประจําตําแหนง ในภาพรวมของ
กระทรวง 
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2555 
 
1. สาระสําคัญ 

ตามที่กรมบัญชีกลาง  ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ฉบับที่ 4  
มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ  ใหผูตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบ 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

สวนตรวจสอบภายในระดับกรม  ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  การตรวจสอบการเงินและการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน  (Compliance Financial  และ Operation Audit)  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สป.กค. 
คือ พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง  โดยมีหนาที่ในการประเมินและให
คําแนะนําเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ  ใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งน้ีเพราะงานตรวจสอบภายในถือเปน
เคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารจัดการของผูบริหาร 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยัด 

2. เพื่อสอบทานความถูกตอง  ความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ  ทางดานการเงิน  การ
บัญชี  การพัสดุ  และดานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 

3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม 

4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 

5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4.  งบประมาณ (ถามี)  

- 
 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การปฏิบัติงานของ สป.กค. ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวพิมลสิริ ลิมปมาลัยพร  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 สวนตรวจสอบภายในระดับกรม  โทร.  0 2273 9021  ตอ  2720 , 2721 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน  

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละของการดําเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  รอยละ 20 

2  รอยละ 40 

3  รอยละ 60 

4  รอยละ 80 

5  รอยละ 100 

 
9.  แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 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. 

งานตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบตามมติ ครม. ระเบียบ  

คําสั่ง 
- การสอบทานการประเมินผล  
การควบคุมภายในของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 

การปฏิบัติงาน  
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลังไดรับ
การปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพ   
มากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 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. 

- การตรวจสอบการใชรถยนต   
ของผูเลือกรับเงินคาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงสําหรับ
ขาราชการผูมีสทิธิไดรบัรถ
ประจําตําแหนงของสวน
ราชการ    

             

- ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค. 

             

- การตรวจสอบใบสําคัญจาย
ประกอบการเบิกจายเงิน 

             

- การตรวจ ติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน 

             

2. ตรวจสอบดําเนินงาน 
- การตรวจสอบการดําเนินงาน   
ในการติดตามและประเมิน
ผลการรักษาความปลอดภยั
เก่ียวกับอาคารและสถานที ่

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- การตรวจสอบการดําเนินงาน
ของระบบงานพัสดุในสวนที่
เก่ียวของกับการเก็บรักษาพัสดุ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

             

3. งานอ่ืน ๆ 
- การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําป 

   
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

- การจัดทํารายงานสรุปผล       
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

             

- การจัดทํารายงานแบบประเมิน
ตนเอง (Self Assessment)  

             

- การสํารวจความพึงพอใจจาก
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

             

งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1. การจัดทําคํารับรองการปฏบิัติ

ราชการและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสวน
ตรวจสอบภายในระดับกรม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. รายงานการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานยอย   

  
 

           

3. การเขารวมเปนคณะทํางาน      
ตามตัวชี้วัด   
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได 
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเคร่ืองมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ที่กําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซึ่งการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเร่ิมเมื่อตนปงบประมาณ 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
6 เดือน 9 เดือน และมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน  
สวนราชการที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรร 
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอไป 

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

1. เพื่อใหการบริหารราชการของกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

2. เพื่อจัดทํา คํารับรองและประเมินผลการปฏิบั ติราชการของทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2555 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี)  

- 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. กระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ  

คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของกระทรวงสูระดับกรม
ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. กระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและเปาหมายที่สอดคลอง
และเปนประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงานใหมๆ ในการเพิ่มขีด
สมรรถนะใหกับสวนราชการในสังกัดได 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 นายวิทยา เตชะมหานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นางสาวสุภาพ ผองอําไพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2618 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
คํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555 

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

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 

2555 
2 เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและทุกสวน

ราชการในสังกัด ประจําปงบประมาณ 2555 
3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 2555 
4 ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 
5 ติดตามใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 
 

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. จัดทํากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง 
การคลัง ประจําปงบประมาณ 
2555 

กรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ 

            

2. เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงการคลังและทุกสวน
ราชการในสังกัดประจําป
งบประมาณ 2555  

ตัวชี้วัด
ประกอบ 

คํารับรองฯ 

            

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงการคลัง 
และทุกสวนราชการในสังกัด 
ประจําปงบประมาณ 2555 

คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

กระทรวง 
การคลัง 

            

4. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏบิัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
2555 

รายงาน
รายละเอียด
ตัวชี้วัดตาม 
คํารับรองฯ 

            

5. ติดตามใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2555 

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ 
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การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีคุณภาพสูงใน
การปฏิบัติงานใหกับประชาชน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับได 
การที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพงานดังกลาวได สวนราชการจึงตองนําระบบและเคร่ืองมือสําหรับการจัดการผล
การดําเนินงานมาชวยในการถายทอดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายสูการดําเนินการในทางปฏิบัติ ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามนโยบาย และเปาหมาย
ที่กําหนด รัฐบาลจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สอดคลองกับลักษณะขององคกร ซึ่งการประเมินผลดังกลาวจะเปนประโยชนแกองคกรในการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเร่ิมเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสวนราชการ
กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ ก.พ.ร. กําหนด และมีการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  
6 เดือน 9 เดือนและมีการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เมื่อครบ 12 เดือน  
สวนราชการที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปจะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป เพื่อนําไปจัดสรร 
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอไป 

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

1. เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2. เพื่ อ จัดทํ า คํ า รับรองและประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการ  ของสํ า นัก งานปลั ด
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 2555 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ คาเปาหมายไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนสามารถถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรได
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถกําหนดกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและ
เปาหมายที่สอดคลองและเปนประโยชนกับองคกรที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานหรือสรางกระบวนงาน
ใหมๆ ในการเพิ่มขีดสมรรถนะใหกับสวนราชการได 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: นายวิม ลิ้มสํารวย ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 นางนวลสกุล ประจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2273 9021 ตอ 2667 

 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
คํารับรองและประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555 

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

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประจําปงบประมาณ 2555 
2 เจรจาตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประจําปงบประมาณ 2555 
3 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป

งบประมาณ 2555 
4 ติดตามใหทุกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 
5 ติดตามใหทุกหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 
 

9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

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

1. จัดทํากรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555 

กรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ 

            

2. เจรจาตัวชี้วัดประกอบ 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555 

ตัวชี้วัด
ประกอบ 

คํารับรองฯ 

            

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําป
งบประมาณ 2555 

คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

กระทรวง 
การคลัง 

            

4. ติดตามใหหนวยงานใน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังจัดทํา
รายงานรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏบิัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
2555 

รายงาน
รายละเอียด
ตัวชี้วัดตาม 
คํารับรองฯ 

            

5. ติดตามใหหนวยงานใน
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2555 

รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ 
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การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 
1. สาระสําคัญ   

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  หมายถึง การที่สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2555 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดแลวนําไปเปรียบเทียบกับปกอน เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นลดลง พรอม
ทั้งวิ เคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การจัดทํารายงานดังกลาวสงใหสํา นักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน กพร. ทราบ และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงานพรอม
จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพใน ปงบประมาณ 2555 
 
2. วัตถุประสงค   

เพื่อใหสวนราชการสามารถคํานวณตนทุนไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถเปรียบเทียบกันไดในระหวางหนวยงาน  และสวนราชการสามารถนําผลการคํานวณตนทุนไปใชใน
การวางแผนในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
 
3. ระยะเวลาดําเนินการ   

ตุลาคม 2554 – พฤศจิกายน 2555 
 

4. งบประมาณ (ถามี)  
- 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
ทําใหสวนราชการสามารถวิเคราะหตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมดานตาง ๆ 

เพื่อนําไปสูการวางแผนการบริหารราชการ ปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ   
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาววิลาสินี  โอสถาวรนันท ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง 

โทร.0 2273 9021 ตอ 2100 
นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2636 
น.ส.ตรัยลดา  ธรรมอดิศัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2649 
นางดวงมณี  พิรพัฒน  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
โทร.0 2273 9021 ตอ 2108 
น.ส.พภัสสรณ  วีรวัฒนกุมพะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
โทร.0 2273 9021 ตอ 2108 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

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
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 สวนราชการมีการตรวจสอบความถูกตองของการระบุคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยในระบบ 
GFMIS สําหรับขอมูลคาใชจายของปงบประมาณ 2554 

2 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2554 ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไดแลวเสร็จ  และรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน 

3 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 2553  
และปงบประมาณ  2554  วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ  ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  
และเผยแพรขอมูลผานชองทาง Website ของหนวยงาน 
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ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  ปงบประมาณ  2555  พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในปงบประมาณ  2555 ใหชัดเจน (สามารถวัดผลได) และแผนฯ  ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

5 สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ 2555 ไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จ 
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2555 และไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ 

 

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. สวนราชการมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของการระบุ
คาใชจายเขาสูกิจกรรมยอยใน
ระบบ GFMIS สําหรับขอมูล
คาใชจายของ ปงบประมาณ 
2554 

เพ่ือใหมีการ
ระบุขอมูล
คาใชจาย

ปงบประมาณ 
2554 เขาสู
กิจกรรมยอย

ในระบบ 
GFMIS   

ไดถูกตอง 

            

2. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตประจําปงบประมาณ 
2554  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จและรายงานผล
การคํานวณตนทุนตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร
ขอมูลผานชองทาง website  
ของหนวยงาน 

บัญชีตนทุน
ตอหนวย
ผลผลิต 
ประจําป

งบประมาณ 
2554 และ
รายงานผล
การคํานวณ
ตนทุนตอ

หนวยผลผลิต 
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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. 

3. เปรียบเทยีบผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวาง ปงบประมาณ 2553 
และปงบประมาณ 2554 วามี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอยางไร พรอมทั้ง
วิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จัดทํา
รายงานการเปรียบเทยีบและ
สรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ ตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
และเผยแพรขอมูลผาน
ชองทาง Website  ของ
หนวยงาน 

รายงานการ
เปรียบเทยีบ
และสรปุผล
การวิเคราะห

ตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

ระหวาง
ปงบประมาณ 
2553 และ

ปงบประมาณ 
2554 

            

4. จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ 2555 พรอมทั้ง
กําหนดเปาหมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปงบประมาณ 
2555  ใหชัดเจน(สามารถ
วัดผลได) และแผนฯ ดังกลาว 
ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงของสวน
ราชการ 

แผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ปงบประมาณ 

2555 

            

5. สามารถดําเนินการตามแผน
เพ่ิมประสทิธิภาพประจําป
งบประมาณ 2555  ไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไว พรอม
ทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปงบประมาณ  
2555 และไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ 

รายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินการ

ตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ 

2555 
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การสงเสริมธรรมาภิบาลสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนงานอยางมี ธรรมาภิบาล 
โดยการดําเนินงานจะคํานึงถึงดุลยภาพระหวางองคกร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สากล ซึ่งมีองคประกอบ 9 ประการ ไดแก 

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

และมีการกําหนดผูรับผิดชอบตลอดจนกลไกในการสงเสริมและตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาลในทุกกระบวนงาน
อยางชัดเจน 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดการสงเสริมระดับธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังอยางเปน
รูปธรรม 

2. เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี)   

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริมระดับธรรมาภิบาล 
ที่ชัดเจน 

2. การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไปดวยความโปรงใส  มีภาพลักษณ
ที่ดีในสายตาของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก:     นางสาวศิริศักด์ิ หาระบุตร  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
   นายพงศกร ต้ังเสริมวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2648 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล  
ประจําปงบประมาณ 2555 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2555  
2 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาลไดแลวเสร็จ  

โดยมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส 
3 สรุปผลความกาวหนาของการดําเนินงานรายไตรมาส  โดยแสดงผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลความคืบหนาของการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายครบทุกระยะที่รายงาน 
4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ภายใตแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 

และนําเสนอผลการดําเนินงาน ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ พรอมผล
การประเมินตนเองเทียบกับวัตถุประสงค/เปาหมายของการสงเสริมธรรมาภิบาลใน
กระบวนงานหลักที่ดําเนินงานตามแผนฯ ตอผูบริหารของสวนราชการ 

5 มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เปนไปตามวัตถุประสงค/
เปาหมายของการสงเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตามแผนฯ โดย
สามารถแสดงผลลัพธของการดําเนินงานไดอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม 
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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.จัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาล 
และแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2555 

แผนสงเสริม
ธรรมาภิบาล 

และแผน 
ปฏิบัติการ/
โครงการ 
ประจําป

งบประมาณ 
2555 

            

2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ ภายใตแผน
สงเสริมธรรมาภิบาล  
ไดแลวเสร็จ 

             

3. ติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปน
รายไตรมาส และ สรปุผล
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน   

รายงานผล
การติดตาม

ความกาวหนา 

            

4. สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ภายใตแผนสงเสริม 
ธรรมาภิบาลและนําเสนอผล
การดําเนินงาน ปจจัย
สนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ พรอมผลการ
ประเมินตนเองเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมายของ
การสงเสริมธรรมาภิบาลใน
กระบวนงานหลัก 
ที่ดําเนินงานตามแผนฯ  
ตอผูบริหารของสวนราชการ 

รายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
 
1. สาระสําคัญ 

ความสําเร็จของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวน
ราชการตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2547  เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ  ซึ่งพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไวในแตละระดับ 
 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบ 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ  (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  สามารถใหประชาชนรับทราบสิทธิและเขาดู
ขอมูลขาวสารได 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิวนีย  ทรงดาวเรือง  เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 
 สํานักบริหารกลาง โทร 0-2273-9021 ตอ 2237 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : กลุมสารนิเทศการคลัง 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ 

ระดับ 
5 

- - - ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
2 จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9  
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ 
4 เผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ 
5 นําขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาและการประกาศสอบราคา เผยแพรผานชองทาง 

ตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง 
 
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. ปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 
- จัดสถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูล

ขาวสารเพ่ือใหบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 
เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ไดโดยสะดวก  

- มีปายแสดงสถานที่ต้ัง 
ศูนยขอมูลขาวสารที่จัดไว
สําหรับการใหบริการขอมูล
ขาวสาร 

สํานักงานปลดั 
กระทรวง 
การคลัง
สามารถ 

ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติ 
ขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 

            

2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 ดังน้ี 
- มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 

9 ครบถวนและเปนปจจุบัน 
- มีการจัดทําดัชนีขอมูล

ขาวสารที่จัดไวใหบริการไว
อยางชัดเจนสามารถสืบคน
ไดอยางรวดเร็ว 
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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. 

3. บริหารจัดการเก่ียวกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสารไวอยาง
เปนระบบ โดยมีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
- มีคณะกรรมการขอมลู

ขาวสารของราชการ 
- ผูบริหารของสวนราชการให

ความสําคัญและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางเครงครัด 

             

4. เผยแพรความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมลู
ขาวสารใหประชาชนทราบ 
ดังน้ี 

             

- สงผูแทนเขารวม และ
พัฒนาความรูที่เก่ียวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสาร 
และมีการดําเนินการตาม
กิจกรรม/มาตรการ/วิธีการ
ในการสรางจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีตอการเปนผู
ใหบริการขอมูลขาวสารแก
บุคลากรในสวนราชการ
อยางสม่ําเสมอ 

- ประชาสมัพันธเผยแพร
เก่ียวกับขอมูลขาวสารของ
ราชการใหประชาชน
รับทราบถึงสิทธิในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสวนราชการ 

             

5. ขอมูลเก่ียวกับการประกวด
ราคาและการประกาศสอบ
ราคาเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง 
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การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 
 
1. สาระสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 30 กําหนดวา “ในกระทรวงหน่ึง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการภายใน
กระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดต้ังศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอ
สอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเร่ืองใด ๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใน
กระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว”  

กระทรวงการคลังไดจัดต้ังศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง และเปดใหบริการ ต้ังแตวันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา และไดดําเนินการพัฒนาศูนยบริการรวมอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดย
ยึดหลักใหศูนยบริการรวมเปนศูนยกลางการใหบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังอยางแทจริง 
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรวมใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับเพื่อตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจของประชาชนไดสูงสุด  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเปนศูนยกลางการใหบริการงานทุกดานของกระทรวงการคลัง 
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหบริการของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังให

สามารถสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ  

ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี)  

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังมีมาตรฐานในการใหบริการเปนที่ยอมรับ 
2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการบริการที่ดีและตรงตอความตองการ 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวปนัดดา  พวงรับ  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
 นางสุนีย  เกตุแกว  ผูอํานวยการสวนรับเร่ืองราวรองทุกข 
 สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทร. 0-2273-9021 ตอ 2410, 2754 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ศูนยบริการรวม 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ทบทวนความเหมาะสมของศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน 

2 นําผลการทบทวนฯมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชนปงบประมาณ 2555 และนําเสนอผูบริหารระดับสูงใหความ
เห็นชอบ  

3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวมปงบประมาณ 2555 ไดแลวเสร็จ
รอยละ 100 

4 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยบริการรวม
ประจําปงบประมาณ 2555 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

5 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการในปงบประมาณ 2555 มากกวา 
รอยละ 85 

 

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. สํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของศูนยบริการรวม
กระทรวงการคลัง 

ผลสํารวจ
ความพึง
พอใจฯ 

            

2. รวบรวมสถิติจํานวนผูมาใชบริการ สถิติ 
จํานวน 

ผูมาใชบริการ 

            

3. เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการของศูนยบริการรวม 

             

4. ทบทวนความเหมาะสมของ
ศูนยบริการรวม 

             

5. จัดทําแผนการพัฒนา
ศูนยบริการรวม 

แผนพัฒนา
ศูนย 

บริการรวม 
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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. 

6. รายงานผลการดําเนินงาน 
รายไตรมาส 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
รายไตรมาส 

            

7. รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนฯ 

รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามแผนการ

พัฒนาฯ 
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การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

 
1. สาระสําคัญ  

การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบหรือ
บุคคลผูตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองและไมเห็นดวยกับคําสั่งทางปกครอง และไมมีโอกาสโตแยงแสดง
เหตุผลหรือขอกฎหมายในความจําเปนอยางยิ่งของบุคคลน้ันตอเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองเพื่อแกไข 
เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองน้ัน หรือเพื่อใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองและผูมี
อํานาจในการพิจารณาอุทธรณไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกคร้ังหน่ึง โดยพิจารณาวาคําสั่งทาง
ปกครองไดออกโดยชอบดวยกฎหมาย ถูกตอง เปนธรรม มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแลวหรือไม ซึ่งผล
ของการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวอาจเปนแนวทางหน่ึงอันจะลดปริมาณขอพิพาททาง
ปกครองที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองไดอีกหนทางหน่ึง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครองไดพิจารณาขออาง ขอกฎหมายของผู
อุทธรณคําสั่งทางปกครองอีกคร้ังหน่ึง 

2. เพื่อใหผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรมในกระบวนการ
บริหารงานของสวนราชการ 

 
3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 

4.  งบประมาณ (ถามี) 
- 
 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับความเปนธรรมและความยุติธรรมในการดําเนินการดาน

การบริหารงานของสวนราชการ 
2. ผูมีอํานาจพิจารณาไดมีโอกาสทบทวนคําสั่งทางปกครองอีกคร้ัง โดยพิจารณาประกอบกับ

ขอเท็จจริง และ/หรือขอกฎหมายตามที่ผูอุทธรณฯ ไดเสนอมาตามหนังสืออุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
 
6.  ผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึน      

- 
 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข  ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย   
 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข  นิติกรปฏิบัติการ  
 กลุมกฎหมาย โทร 0-2273-9024 ตอ 2626, 2655 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาการอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครอง 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร ขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 
2 ติดตอประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริงในการ

พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
3 จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายและนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจ

และแกไข เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  
4 นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง

ทางปกครอง 
5 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําสั่งทางปกคอรงพิจารณาขอเท็จจริงประกอบขอ

กฎหมาย พรอมพิจารณาความเห็นที่ไดเสนอ และใหความเห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการ
เสนอตอที่ประชุม 

 

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. ตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร 
ขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

สรุปขอเท็จจริง
ในการพิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง
ไดรับความ

เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

            

2. ติดตอประสานงานไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ
สามารถจัดทําสรุปขอเท็จจริง
ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

            

3. จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบ
ขอกฎหมายและนําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณา ตรวจ
และแกไข เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
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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. 

4. นําเสนอสรุปขอเท็จจริงพรอม
ความเห็นตอที่ประชมุ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

             

5. ที่ประชมุคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกคอรง
พิจารณาขอเท็จจริงประกอบ
ขอกฎหมาย พรอมพิจารณา
ความเห็นที่ไดเสนอ และให
ความเห็นชอบตามที่ฝาย
เลขานุการเสนอตอที่ประชมุ 
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การดําเนินการประสานงานคดี 
 
1. สาระสําคัญ  

การดําเนินคดีในศาลยุติธรรมตลอดจนการดําเนินคดีในศาลปกครอง สวนราชการอาจมี
หนาที่ในการดําเนินการฟองรองคูกรณีหรือแกตางคดีกับคูกรณี ดังน้ัน เพื่อใหกระบวนการพิจารณาคดีในศาล
ยุติธรรม และ/หรือศาลปกครองสามารถดําเนินกระบวนการไดอยางครบถวนทุกขั้นตอนและเปนไปดวยความ
ละเอียดรอบคอบ สวนราชการจึงมีความจําเปนที่จะตองขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อ
เขาดําเนินคดีแทน แตอยางไรก็ตาม สวนราชการน้ันมีหนาที่ในการสรุปขอเท็จจริง ตลอดจนนําเสนอขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการของสวนราชการ พิจารณาเพื่อจัดทําสรุปขอเท็จจริงเพื่อเสนอตอ
พนักงานอัยการในการฟองคดี และ/หรือแกตางในคดีตามขางตน 
 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหกระบวนการในการดําเนินคดีของศาลยุติธรรม และ/หรือศาลปกครอง สามารถปฏิบัติ
ไดครบถวนและเปนไปตามขั้นตอนของการดําเนินคดี 
 
3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4.  งบประมาณ (ถามี)     

- 
 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
สวนราชการไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานอัยการสูงสุด ในการรับเขาดําเนินคดี 

แทนสวนราชการ 
 

6.  ผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึน     
- 
 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข  ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย   
 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข  นิติกรปฏิบัติการ  
 กลุมกฎหมาย โทร 0-2273-9024 ตอ 2626, 2655 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ในการประสานงานคดี 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดี 

2 ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอขอมูลและขอกฎหมาย (เพิ่มเติม) ของคดีน้ี 

3 ดําเนินการเพื่อจัดทําสรุปขอเท็จจริงของคดี และนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง 

4 จัดทํารางหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อรับดําเนินการ
ทางคดี และจัดสงสรุปขอเท็จจริงอันเกี่ยวของในคดีไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตรวจพิจารณาและแกไข 

5 เสนอหนังสือตอผูบริหารระดับสูงพิจารณาและลงนามเพื่อแจงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด 
และจัดสงสรุปขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับคดีน้ีไปพรอมดวย 

 
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. ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่
เก่ียวของกับคดี 

สํานักงาน
อัยการสูงสุด
รับดําเนินการ

ทางคดี 

            

2. ประสานงานไปยังหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือขอขอมูลและขอ
กฎหมาย (เพ่ิมเติม) ของคดีน้ี 

            

3. ดําเนินการเพ่ือจัดทําสรุป
ขอเท็จจริงของคดี และ
นําเสนอตอผูบังคับบัญชา
พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง 
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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. 

4. จัดทํารางหนังสือเพ่ือขอความ
อนุเคราะหไปยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดเพ่ือรับดําเนินการ
ทางคดี และจัดสงสรุป
ขอเท็จจริงอันเก่ียวของในคดี
ไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด
เสนอตอผูบังคับบัญชาตรวจ
พิจารณาและแกไข 

             

5. เสนอหนังสือตอผูบริหาร
ระดับสูงพิจารณาและลงนาม
เพ่ือแจงไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุด และจัดสงสรุป
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับคดีน้ี
ไปพรอมดวย 
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การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2554 
 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเร่ิมจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ 2550 – 
2551 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจตอสาธารณชนใน
บทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  อันเปนการสงเสริมใหเกิดความโปรงใส และ
ธรรมาภิบาลในองคกร 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสาธารณชนเขาใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
2. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี)  

600,000 บาท  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สาธารณชนเขาใจบทบาท  ภารกิจ  และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
2. เสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมธรรมาภิบาลภายในองคกร 

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นางสาวกิติยา ต้ังจาตุรันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021  ตอ  2673 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสวนราชการในกระทรวงการคลัง  
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ความสําเร็จในการจัดทํารายงาน
ประจําป ของกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 2554 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ไม
สําเร็จ 

- - - สําเร็จ 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 แตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลังฯ 

2 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบการจัดทําเน้ือหาและองคประกอบ กรอบ
ระยะเวลา และแผนการดําเนินงานจัดทํารายงานประจําปฯ 

3 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามและกํากับดูแลการจัดทํารายงานประจําปฯ ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

4 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเน้ือหารายงานประจําปคร้ังสุดทาย (Final) ตามขอเสนอแนะ
ของคณะทํางาน 

5 จัดทํารายงานประจําปสําเร็จ 

 
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. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทํา
รายงานประจําปของ
กระทรวงการคลังฯ 

รายงาน
ประจําปของ
กระทรวง 
การคลัง 

            

2. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือ
กําหนดกรอบการจัดทําเน้ือหา
และองคประกอบ กรอบ
ระยะเวลา และแผนการ
ดําเนินงานจัดทํารายงาน
ประจําปฯ 
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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. 

3. ทุกกรมจัดสงเน้ือหา ไฟล
รูปภาพพรอมไฟลคําบรรยาย
แตละภาพ และบทความที่
เก่ียวของใหฝายเลขานุการ
คณะทํางาน 

             

4. ฝายเลขานุการจัดทําเน้ือหา
รายงานประจําป (First Draft) 
เสนอตอคณะทํางาน 

             

5. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือ
ติดตามและกํากับดูแลการ
จัดทํารายงานประจําปฯ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

             

6. ฝายเลขานุการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเน้ือหารายงาน
ประจําปครั้งสุดทาย (Final) 
ตามขอเสนอแนะของ
คณะทํางาน  

             

7. จัดทํารายงานประจําปสําเร็จ              
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การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน 
ประเภทสื่อประชาสัมพันธในบริเวณโรงภาพยนตร 

 
1. สาระสําคัญ 

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไป 
ในทิศทางที่ เหมาะสม เกิดความมีเสถียรภาพ และเปนที่ยอมรับทั้ง ในระดับประเทศและระดับโลก  
ซึ่งความสําเร็จตางๆ  น้ันตองอาศัยความรวมมือและความเขาใจจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะภาค
ประชาชน  ปจจุบันการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังดําเนินงานโดยใชสื่อหลักๆ  
2  รูปแบบ คือ   

1. การแถลงขาว  
2. สื่อ Internet   
แมที่ผานมาสื่อดังกลาวจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีในระดับหน่ึง แตก็ยังมีปญหา

สําคัญในแงของการเขาถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะที่อยูในพื้นที่หางไกลอาจไมสามารถเขาถึงสื่อ Internet 
ได เน่ืองจากความไมพรอมของตัวประชาชนเอง  ปญหาความเขาใจในขอมูลที่มีความซับซอน จนบางคร้ัง
สื่อมวลชนที่เปนตัวกลางนําขอมูลขาวสารเองก็อาจเสนอขาวที่ผิดๆ ได รวมถึงปญหาความสะดวกในการนํา
ขอมูลมาใชซ้ํา เน่ืองจากสื่อทั้ง  2 ประเภท  เปนสื่อที่พบเห็นแลวผานเลยไมสะดวกในการนํากลับมาพิจารณา
ซ้ํา (อาทิ การออกขาวของโทรทัศนแบบไมเสียเงิน แมจะเขาถึงประชาชนได แตประชาชนก็จะไมสะดวกในการ
นําขาวน้ันมาใชประโยชนซ้ํา) 

เพื่อแกไขปญหาตางๆ ขางตน  กลุมสารนิเทศการคลังไดดําเนินการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารเบื้องตนของกระทรวงฯ สูสาธารณชน มีเปาหมายสําคัญในการอุดชองวาง/ปญหาที่พบจากการ
ดําเนินงาน  รวมถึงการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน โดยพยายามเพิ่มชองทาง
ในการสื่อสารกับประชาชนใหครอบคลุมและสอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากที่สุด ซึ่งจะทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของภาครัฐไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ขณะที่
กระทรวงฯ เองก็จะสามารถควบคุมเน้ือหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารไดตามความตองการ  
ทําใหประชาชนสามารถทบทวน/ใชซ้ําและทําความเขาใจในเน้ือหาขอมูลได 

สําหรับในปงบประมาณ 2555 เพื่อเปนการตอยอดแนวทางการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงใหมีความตอเน่ือง เปนผลดีตอการสรางความเชื่อมั่น และภาพลักษณของกระทรวงฯ 
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวม กลุมสารนิเทศการคลังจึงไดจัดทํา “โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงฯ สูสาธารณชน ประเภทสื่อประชาสัมพันธในบริเวณโรงภาพยนตร”  เพื่อเปนชองทางสื่อ
ในการเผยแพร-รณรงคใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน และเกิดความ
เชื่อมั่น/ภาพลักษณที่ดีตอองคกรกระทรวงการคลัง และ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังตอสาธารณชน และหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ที่มีความสะดวก  รวดเร็ว  และเขาถึงประชาชนไดมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อเพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวางกระทรวงฯ กับประชาชนใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมากที่สุด ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ขอมูลขาวสารของภาครัฐไดหลายชองทาง 
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3. เพื่อใหกระทรวงฯ  สามารถควบคุมเน้ือหา/รูปแบบ/ความถี่ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของสื่อที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

4. เพื่อเปนการอุดชองวาง /ปญหาที่พบในการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงฯ และ
ภาคประชาชน  ซึ่งจะเปนการสรางประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงฯ กับภาคประชาชน 
 
3.ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

2,000,000 บาท  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชน มีความรูความเขาใจในขอมูลขาวสาร ภารกิจ  นโยบายของกระทรวงการคลัง
มากขึ้น และสงผลถึงความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2. ขอมูลขาวสาร  กิจกรรม  นโยบาย  และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังไดรับ
การเผยแพร-ประชาสัมพันธสูสาธารณชนอยางตอเน่ือง และประชาชนมีชองทาง/โอกาสในการเขาถึงและ
สามารถใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังไดในความถี่ที่มากขึ้น 

3. กระทรวงการคลังสามารถควบคุมเน้ือหา/รูปแบบ/ความถี่การเผยแพรขอมูลขาวสารของ
สื่อที่เผยแพรออกไปไดตามความตองการ ซึ่งประโยชนตอการดําเนินงานของทั้งภาครัฐ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

อาจมีการต้ังคําถามจากสื่อมวลชน หรือ สาธารณชนถึงความคุมคาในการดําเนินการกิจกรรม
ดังกลาว   

วิธีแกปญหา   ดําเนินงานโครงการโดยผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่รัดกุม ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
7. ผูรับผิดชอบ 

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

หนวยงานที่เกี่ยวของ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของกระทรวงฯ สู
สาธารณชน ประเภทสื่อ
ประชาสัมพันธในบริเวณโรง
ภาพยนตร 

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
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมูล และรางแผนงานโครงการฯ และนําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอน 

2 ดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
3 มีการเผยแพร / ออกอากาศสื่อ 

4 จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
ระดับสูงพิจารณา 

5 รอยละของการรับรูขอมลูขาวสารกระทรวงการคลังของประชาชนจากสื่อประชาสัมพันธ
ของกระทรวง ไมนอยกวารอยละ 60 

 
 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. รวบรวมขอมูล และราง
แผนงานโครงการฯ  

รางแผนงาน/
โครงการ 

            

2. นําเสนอผูบริหารระดับสูงเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

             

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง              
4. เผยแพร / ออกอากาศสื่อ              
5. จัดทําแบบสอบถาม เก็บ

รวบรวม และสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็นเพ่ือเสนอ
ผูบรหิารระดับสูงพิจารณา 

รายงานผล
การสํารวจ

ความคิดเห็นฯ 
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การเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow  
และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
หนาที่สําคัญอยางหน่ึงของผูบริหารกระทรวงการคลัง  จึงเปนการลงพื้นที่ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนใน
พื้นที่ตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ชี้แจง-ทําความเขาใจในกรณีที่มีนโยบาย / โครงการ / กิจกรรมของภาครัฐ
ใหมๆ หรือในเร่ืองที่ประชาชนยังมีความไมเขาใจ รวมถึงยังตองทําหนาที่ตัวแทนประเทศไทย ในการเขารวม
กิจกรรมการประชุม การขยายฐานการลงทุน (RoadShow) ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ี 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขยายความผลการเดินทางไปประชุมทั้งใน และ นอกประเทศสูสาธารณชน เพื่อ
สรางใหเกิดความรู ความเขาใจ และความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมถึงการ
สรางสรรคชองทางการสื่อสาร การดําเนินงานมวลชนสัมพันธ สื่อมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรม
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบการดําเนินงาน มวลชน
สัมพันธ  สื่อมวลชนสัมพันธ และการดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี เมื่อ
ประชาชนมีความรูและความเขาใจ เห็นภาพที่ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับนโยบายและภารกิจดานเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการคลังแลว ก็ยอมสงผลใหเกิดความรวมมือที่ดีในการดําเนินงานสรางเศรษฐกิจไทยใหแข็งแกรง 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการบริหารเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทายที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรา งความรู และความเข าใจที่ถูกตอง  เกี่ ยวกั บนโยบายหรือภารกิจของ
กระทรวงการคลัง โดยเฉพาะในสวนที่เปนเร่ืองซึ่งยากตอการทําความเขาใจกับสื่อมวลชนใหไดรับทราบ หรือ
เขาใจมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อใหสามารถถายทอดขอมูลขาวสารไปสูประชาชนไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลดีตอการสรางเศรษฐกิจของชาติ 

3. เพื่อใหสื่อมวลชนไดเห็นลงดูงาน/ พบเห็นขอเท็จจริงในพื้นที่/ตางประเทศ เพื่อใหเห็นภาพ
ที่ชัดเจน สามารถสื่อสาร-เผยแพรขอมูลไดถูกตอง เปนผลดีตอการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง 
 
3.ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีการกระจายขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังใหเขาถึงสาธารณชน / 

กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ทั้งในและนอกประเทศ  
2. ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารฯ ทั้งในและนอกประเทศ มีความเขาใจถึงสถานการณเศรษฐกิจ

ไทยที่แทจริง และ มีโอกาสเขาถึงขอมูลภาครัฐไดมากขึ้น 
3. ผูบ ริหารของกระทรวงการคลังมี โอกาสได เขาถึ งขอมูลที่แทจ ริงในพื้นที่ เพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย   
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ประเด็นหลัก   ไมมี  เน่ืองจาก กสค. ดําเนินการเฉพาะการนําผล Roadshow / การประชุม
ตางประเทศมาเผยแพรตอ 

ประเด็นรอง  การที่ไมมีการจัดเจาหนาที่ สื่อมวลชน ออกไปทําขาว Roadshow / การประชุม
ตางประเทศ ทําใหการเผยแพรเปนไปอยางมีขอจํากัด สื่อมวลชนอาจไมมีการนําเสนอขาวตอเน่ืองใหหากเขามองวา
ขาวดังกลาวไมนาสนใจ หรือ ไมมีความคืบหนา (เน่ืองจากเขาไมไดลงไปสัมผัสกับขาวดวยตัวเอง) 

 
 
7. ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นายปยะภัทร  ไชยสาม นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ 
 น.ส.สุรียพร  ชัยยะรุงสกุล เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชํานาญงาน 

นายณัฐพงษ  ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธ 
กลุมสารนิเทศการคลัง โทร. 0-2273-9021 ตอ 2003 , 2256 

หนวยงานที่เกี่ยวของ :  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
และประชาสัมพันธกิจกรรม 
Roadshow และการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติ 

- 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

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมูล และจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2554 (ซึ่งรวมถึงกิจกรรม Roadshow และการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ) 

2 เสนอแผนปฏิบัติการฯ ใหผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
3 สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow  และการเจรจา

ธุรกิจและประชุมนานาชาติคร่ึงปแรก (ไตรมาสที่ 1-2) 
4 สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow  และการเจรจา

ธุรกิจและประชุมนานาชาติคร่ึงปหลัง (ไตรมาสที่ 3-4) 
5 นําเสนอรายงานสรุปการเผยแพร-ประชาสัมพันธกิจกรรม Roadshow  และการเจรจา

ธุรกิจและประชุมนานาชาติใหผูบริหารระดับสูงรับทราบ และเพื่อเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ
รับทราบ 

 
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.รวบรวมขอมูล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ
กระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2555 

ขอมูลในการ
จัดทํา

แผนปฏิบัติการ
ประชาสมัพันธ

กระทรวง 
การคลัง 

            

2.เสนอแผนปฏิบัติการฯ ให
ผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 

แผนปฏบิัติการ
ประชาสัมพันธฯ 

ไดรับการ 
อนุมัติ 

            

3.สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-
ประชาสมัพันธกิจกรรม 
Roadshow  และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
ครึ่งปแรก (ไตรมาสที่ 1-2) 

รายงานการ
เผยแพร

ประชาสมัพันธ
ในไตรมาส 1-2 

            

4.สรุป-รวบรวมขอมูลและเผยแพร-
ประชาสมัพันธกิจกรรม 
Roadshow  และการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
ครึ่งปหลัง (ไตรมาสที่ 3-4) 

รายงานการ
เผยแพร

ประชาสมัพันธ
ในไตรมาส 3-4 
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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. 

5.นําเสนอรายงานสรุปการเผยแพร-
ประชาสมัพันธกิจกรรม 
Roadshow  และการเจรจาธุรกิจ
และประชุมนานาชาติใหผูบริหาร
ระดับสูงรบัทราบ และเพ่ือ
เผยแพรใหผูที่เก่ียวของรับทราบ 

สรุปการ
เผยแพร

ประชาสมัพันธ
กิจกรรม 

Roadshow  
และการเจรจา

ธุรกิจและ
ประชุม

นานาชาติให
ผูบริหาร
ระดับสูง
รับทราบ 
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การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจการเงินนอกระบบใหกับหนวยงาน 
และประชาชนในพ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย 

 
1. สาระสําคัญ 

1. ดวยไดมีผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบการระดมเงินหรือการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน ในลักษณะที่ใหหรือสัญญาวาจะใหผลประโยชนตอบแทนสูง โดยมิไดนําเงินที่กลาวไป
ประกอบธุรกิจใดๆ ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนสูงตามที่อางได แตเปนการระดมเงินจากสมาชิกหรือเหยื่อรายใหม 
มาจายใหแกสมาชิกรายเกา หมุนเวียนตอกันไปเร่ือยๆ ในทายที่สุดก็จะมีผูถูกหลอกลวงฉอโกงรายสุดทายที่มิได
รับผลประโยชนตอบแทนใดๆ ทําใหตองสูญเสียทรัพยสินและไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก ที่เรียกวา    
“ แชรลูกโซ ” การประกอบธุรกิจในรูปแบบที่กลาวเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชนตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ซึ่งเปนกฎหมายที่อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  

2. ปจจุบันผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบแชรลูกโซ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
หลอกลวงและฉอโกงหลากหลายและแตกตางจากเดิมตามภาวะเศรษฐกิจและความกาวหนาของโลกในยุค       
โลกาภิวัตน โดยใชวิธีการแอบอางธุรกิจใหมๆ มาบังหนา รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เขามาเปน
สวนประกอบในรูปแบบวิธีการหลอกลวงฉอโกงที่กลาว อาทิ การหลอกลวงใหสมัครเปนสมาชิกหรือนําเงิน
มารวมลงทุนในลักษณะแชรลูกโซ การขายตรงแอบแฝงแชรลูกโซ เปนตน และไดขยายวงกวางออกไป
ดําเนินการหลอกลวงและฉอโกงประชาชนตามตางจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศอยางรวดเร็ว กอใหเกิดความ
เสียหายตอความเปนอยู ภาวะทางสังคม สุขภาพจิตของผูเสียหายทั้งหลาย ตอเน่ืองถึงภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยรวมอีกดวย เน่ืองจากสงผลใหมีการดึงเงินออกจากระบบเปนจํานวนมาก และมิไดนําเงิน
มาใชในการลงทุนที่กอใหเกิดประโยชนแกระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเงินออมในระบบลดลง รวมทั้ง
สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ ไดแก การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตางๆ เชน 
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย เปนตน เพราะมีผลทําใหเงินบาทของ
สถาบันการเงินเหลาน้ีไหลไปสูนอกระบบ ทําใหสินเชื่อของสถาบันการเงินลดลง สงผลใหการดําเนินธุรกิจ
การเงินในระบบไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางแทจริง และเปนปญหาที่กระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะตองดําเนินการแกไขอยางรีบดวน ทั้งน้ี ประชาชนในตางจังหวัดที่ถูก
หลอกลวงไดรับความเดือดรอนเสียหายจากผูประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบที่กลาวไดมารองเรียนและแจงเบาะแส 
รวมทั้งแจงขอมูลเพื่อกระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการในการปองกันและหยุดยั้งการประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบที่กลาว มิใหกอความเสียหายและ
เดือดรอนแกประชาชน และภาวะเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยรวมอีกตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของหนวยงานและประชาชนทั่วไปในเชิงรุกใหมีความรูเทา
ทันธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขายผิดกฎหมายภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง 

2. เพื่อหยุดยั้งการระดมทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบที่เขาขายผิดกฎหมายภายใตความ
รับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูและสื่อประชาสัมพันธที่ไดรับไปเผยแพร
ใหแกประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
กําหนดจัดการฝกอบรมตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2554 จํานวน 2 รุนๆ ละ 1 จังหวัดๆ ละ   

2 - 3 วัน   
 
4.  งบประมาณ 

300,000 บาท 
 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น 

3. จํานวนประชาชนที่ถูกหลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบลดลง 
4. จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสียหายหรือถูกหลอกลวง ฉอโกง รองเรียน และแจง

เบาะแสผานศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการเพิ่มขึ้น 
 
6.  ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ทําใหธุรกิจการเงินนอกระบบที่ถูกตองตามกฎหมายขาดโอกาสในการดําเนินธุรกิจดังกลาว 
  
 7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายศุภมงคล  โชติกเสถียร เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
 นายพิทยา  อนันตวณิชย นิติกรชํานาญการ 
 กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2635 
 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถ
นําความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไป
ถายทอดใหกับประชาชน 

รอยละ 
93.25 

รอยละ 
95.07 

รอยละ 
95.20 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 89.0 
2 รอยละ 90.5 
3 รอยละ 92.0 
4 รอยละ 93.5 
5 รอยละ 95.0 

 

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. จัดทําแผนการดําเนิน
โครงการฯ ประกอบดวย 
- ติดตอประสานงานกับ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือ
ขอรายละเอียดนํามาเปนขอมูลใช
ในการจัดฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ 

- การจัดทําสื่อในการเผยแพร
และประชาสัมพันธตางๆ เพ่ือให
วิทยากรนําไปแจกจายแกลูกคา
ธ.ก.ส. และประชาชนทั่วไป อาทิ 
เสื้อยืด พัดโฆษณา แผนพับ 
กระเปาใสเอกสาร และคูมือ
วิทยากร เปนตน 

- จัดทําแบบรายงานผลการ
เผยแพรความรูเก่ียวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ 

- จัดลําดับความสําคัญของ
จังหวัดที่จะดําเนินโครงการฯ 

ประชาชน 
ในพ้ืนที่

กลุมเปาหมาย 
มีความรู 

ความเขาใจ
เก่ียวกับธุรกิจ

การเงิน 
นอกระบบ 

            

2. ขออนุมัติแผนฯ ประจําปจาก
กระทรวงการคลัง 

             

3. ขออนุมัติจัดทําสื่อในการ
เผยแพรประชาสมัพันธ 

             

4. ขออนุมัติคาใชจายในการ
ปฏิบัติราชการตามโครงการฯ 

             

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน              
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การซักซอมความรูความเขาใจในบทบาทพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชกําหนด 
การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 
1.  สาระสําคัญ 

เน่ืองจากธุรกิจการเงินนอกระบบในลักษณะการระดมทุนและฉอโกงประชาชนภายใตกฎหมาย
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 
พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 อาทิ ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชรลูกโซ เปนตน ได
พัฒนารูปแบบหลากหลายและขยายตัวออกไปมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งมีประชาชนที่ไดรับ
ความเสียหายและผลกระทบจากธุรกิจการเงินนอกระบบดังกลาว รองทุกข แจงเบาะแส มายังกลุมปองปรามการเงิน
นอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เปนจํานวนมาก และโดยที่กลุมปองปรามฯ ใน
ปจจุบันมีภารกิจในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบดังกลาวทั่วประเทศ มีขอจํากัดในเร่ืองบุคลากร 
งบประมาณที่มีไมเพียงพอ แมวากระทรวงการคลังไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบในสวนภูมิภาคระดับจังหวัดในทุกจังหวัด แตก็ยังไมเพียงพอในการปกปองคุมครองผลประโยชนของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง เพื่อรวมกันปกปองผลประโยชนจากประชาชนและเศรษฐกิจ กลุมปองปรามฯ เห็นควร
ใหมีการประชุมสัมมนาและซักซอมความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของคณะอนุกรรมการปองปรามฯ เพื่อให
สามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมการดําเนินการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
มิใหแพรขยายได ทั้งยังเปนการหยุดยั้งมิใหธุรกิจดังกลาวสรางความเสียหายมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณะอนุกรรมการฯ มีความรูความเขาใจและไดทบทวนบทบาทเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบที่เขาขายผิดกฎหมายในสวนที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ และสรางความตระหนัก ต่ืนตัวในการปองปราม
ธุรกิจดังกลาวมากขึ้น รวมทั้งสามารถชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและดําเนินคดีตอผูกระทํา
ความผิดไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

2. เพื่อเปนการปองกัน และหยุดยั้งการขยายตัวของธุรกิจการเงินนอกระบบต้ังแตตนมือมิให
ลุกลามสรางความเสียหายตอประชาชน และเศรษฐกิจ และลดภาระในการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

3. เพื่อใหกลุมปองปรามการเงินนอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 
เปนศูนยกลางในการสนับสนุนความรูวิทยาการในการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ทั้งในดานขอมูล  
ขอหารือ และสื่อตางๆ รวมทั้งยังเปนศูนยกลางในการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลธุรกิจการเงินนอก
ระบบ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวของใหสามารถแกไขปญหาไดทันการณ 
 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินฯ ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด จํานวน 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ภาค 
ภาคละ  5 - 6 วัน   
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4.  งบประมาณ 
1,012,500 บาท 
 

 5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. คณะอนุกรรมการฯ เขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในปองปรามการ

ดําเนินคดีไดอยางถูกตองทันเหตุการณ รวดเร็ว และถายทอดใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. คณะอนุกรรมการฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการเงิน
นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และแนวทางการดําเนินคดีไดถูกตองมากขึ้น 

3. คณะอนุกรรมการฯ ในทุกจังหวัดสามารถใหความชวยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ถูก
หลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 

4. คณะอนุกรรมการฯ สามารถนําสื่อไปเผยแพรใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น 
5. จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสียหายหรือถูกหลอกลวง ฉอโกง สามารถรองเรียนและ

แจงเบาะแสผานศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการเพิ่มขึ้น 
6. จํานวนคดีความทางการเงินนอกระบบที่มีมูลคาความเสียหายสูงและผูเสียหายจํานวนมาก

ลดลง  
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นายศุภมงคล  โชติกเสถียร เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
 นายพิทยา  อนันตวณิชย นิติกรชํานาญการ 
 กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2635 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
ประชุม สัมมนาจากการรวบรวมแบบ
ประเมินผลการประชุมสัมมนา
ซักซอมความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

- รอยละ 
97.18 

รอยละ 
99.10 

- ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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เกณฑการใหคะแนน  : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 นอยกวารอยละ 60 
2 รอยละ 65-69.99 

3 รอยละ 70-74.99 
4 รอยละ 75-79.99 
5 รอยละ 80 ขึ้นไป 

 
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. จัดทําแผนการดําเนิน
โครงการฯ ประกอบดวย 
- จัดลํา ดับความสํา คัญของ

ภาคที่จะดําเนินโครงการฯ 
- จัดทําแบบประเมินผลการ

ประชมุสัมมนาซักซอมฯ 

พนักงาน
เจาหนาที่ตาม

พระราช
กําหนดการ

กูยืมเงินที่เปน
การฉอโกง
ประชาชน 
พ.ศ. 2527 
และที่แกไข
เพ่ิมเติมมี
ความรู     

ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่

ของตนเอง 

            

2. ขออนุมัติคาใชจายในการ
ปฏิบัติราชการตามโครงการฯ 

            

3. รายงานผลการปฏบิัติราชการ
ตามโครงการ 
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การสรางเครือขายประชาสัมพันธเชิงรุก 
เก่ียวกับการเงินภาคประชาชน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

 
1.  สาระสําคัญ 

ตามแผนปฏิบัติการการเงินภาคประชาชน (Action Plan) กําหนดใหกลุมปองปรามการเงินนอก
ระบบ ดําเนินการสรางเครือขายประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนเพื่อสามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลดานการแกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน และปญหาการเงินนอกระบบไดอยางยั่งยืนตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับภารกิจใหมที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยการสราง
เครือขายประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนการดําเนินการเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางเชื่อมโยงขอมูลข าวสาร นโยบายมาตรการ และภารกิจของ
กระทรวงการคลังในการบริหารจัดการการเงินภาคประชาชนไปสูประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุม 
โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมการสัมมนา ไดแก บุคลากรจากเครือขายสื่อมวลชนของสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดซึ่งมาจากสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธในพื้นที่ 
และผูแทนจากสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธเพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
จัดการการดําเนินงานตามโครงการสรางเครือขายฯ โดยอาศัยความรวมมือระหวางสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังกับกรมประชาสัมพันธ เพื่อใหการดําเนินการสรางเครือขายฯ ไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการประชาสัมพันธเชิงรุกเร่ืองการเงินนอกระบบมีความครอบคลุมและขยายวงกวาง
ออกไปไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางภาครัฐและเครือขายสื่อมวลชน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุมปองปรามการเงินนอกระบบและสื่อมวลชน

เพื่อใหไดการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของภาครัฐสูประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
4. เพื่อเปนแหลงขอมูลในการนําไปใชประโยชนในการปองปรามการเงินนอกระบบ 
5. เพื่อเปนพันธมิตรในการติดตอประสานกัน  

 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดจัดการสัมมนาที่มุงเนนการสรางความเขาใจกับสื่อมวลชนในเรื่องบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของศูนยรับแจงการเงินนอกระบบตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2554 จํานวน 1 รุนๆ ละ  
1 จังหวัดๆ ละ  2 - 3 วัน   
 
4.  งบประมาณ 

250,000 บาท 
 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเผยแพรขาวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับการเงินนอกระบบไดรวดเร็วขึ้นโดยผาน
เครือขายสื่อมวลชน 
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2. ขาวสารตางๆ ที่กลุมปองปรามฯ ตองการเผยแพรหรือถายทอดออกมาผานเครือขายสื่อมวลชนมี
ความนาสนใจ นาติดตาม และนาเชื่อถือ  

3. จํานวนประชาชนที่ถูกหลอกลวงหรือฉอโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบลดลง 
4. จํานวนประชาชนที่ไดรับความเสียหายหรือถูกหลอกลวง ฉอโกง สามารถรองเรียนและ

แจงเบาะแสผานศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แกทางราชการเพิ่มขึ้น 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายศุภมงคล  โชติกเสถียร เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
 นายพิทยา  อนันตวณิชย นิติกรชํานาญการ 
 กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2635 
 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

จํานวนบุคลากรเครือขายสื่อมวลชน 
ที่เขาอบรมโครงการสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธเชิงรุก 

- - 82 50 50 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 นอยกวา 50 คน 
2 50-59 คน 

3 60-69 คน 
4 70-79 คน 

5 80 คน ขึ้นไป 
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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. จัดทําแผนการดําเนิน
โครงการฯ ประกอบดวย 
- จัดลําดับความสําคัญของ

จังหวัดที่จะดําเนินโครงการฯ 
- ติดตอประสานงานกับกรม

ประชาสมัพันธ และระชาสัมพันธ
จังหวัด เพ่ือขอแจงรายละเอียด
นํามาเปนขอมูลใชในการจัด
ฝกอบรมวิทยากรตัวคูณ 

บุคลากร
เครือขาย

สื่อสารมวลชน
ดําเนินการ
เผยแพร 

ประชาสมัพันธ
ใหประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ 

            

2. ขออนุมัติคาใชจายในการ
ปฏิบัติราชการตามโครงการฯ 

การเงินนอก
ระบบมากขึ้น 

            

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามโครงการฯ 
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การตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิด 
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 
1. สาระสําคัญ 

เพื่อใหการดําเนินการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ ที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่
แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 บรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงไดดําเนินโครงการตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวัง การกระทําความผิดตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่
กลาว ในฐานะพนักงานเจาหนาที่โดยการใหปากคําในฐานะพยานพรอมเอกสารที่เกี่ยวของตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือศาล จะตองดําเนินการตอบสนองการใหปากคําโดยมีหนังสือตอบรับและ
ติดตอประสานงานกับพนักงานสอบสวน เพื่อสนับสนุนดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอผูมีพฤติการณ
เขาขายกระทําผิด รวมทั้งตอบหนังสือหารือเกี่ยวกับกฎหมายหรือพฤติการณที่เปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายฉบับดังกลาว นอกจากน้ี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ จึงเปดชองทาง
ใหบริการประชาชนในการรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแส จากประชาชนผูถูกหลอกลวง ฉอโกง หรือไดรับความ
เสียหาย เดือดรอนจากธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย ไดแก (1) ศูนยรับแจงการเงินนอกระบบ 
หมายเลขสายดวน 1359 (2) ตู ปณ.1359 ปณจ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (3) เว็บไซตกลุมปองปรามการเงิน
นอกระบบ http://www.mof.go.th/fincrime2004 (4) ทาง e-mail address : 1359@mof.go.th  (5) 
รายงานคณะอนุกรรมการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด และ (6) ชองทางอ่ืนๆ 
เชน การรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชนที่มารองเรียนดวยตนเองที่กลุมปองปรามฯ  โดยการรับแจงทุกๆ 
ชองทางดังกลาวผูแจง/รองเรียนจะตองไดรับการตอบสนองภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
  
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อหยุดยั้งการกระทําความผิดกฎหมายภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  
2. เพื่อสนับสนุนดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอผูมีพฤติการณเขาขายกระทําผิด 
3. เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ แรงจูงใจ ตลอดจนรูปแบบและขั้นตอนในการกระทําความผิด 

ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ และทําการรวบรวมประมวลผลนําสูกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตอไป  
 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

100,000 บาท 
 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เจาหนาที่ฯ มีความรูความเขาใจในขั้นตอนและวิธีการกระทําความผิดของกลุมผูกระทํา
ความผิดไดมากยิ่งขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  

mailto:1359@mof.go.th


 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2555 100 

2. เจาหนาที่ฯ สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานในการปองปรามไมให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากกลุม/ผูกระทําความผิด 

3. เพื่อใหไดรูถึงรูปแบบและกระบวนการในการกระทําความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอก
ระบบ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

-  
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

นายสมเพียร  ยันทะรักษ นิติการชํานาญการ 
นางสาวศิโรชินี  อนันอริยธรรม นิติกรปฏิบัติการ 
นายชโยโดม  เชื่อถือ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ โทร 0-2273-9021 ตอ 2627 
 
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละของจํานวนเร่ืองรองเรียน  
ขอหารือเกี่ยวกับธุรกิจการการเงิน
นอกระบบที่อยูในความรับผิดชอบ 
ที่ไดรับการตอบสนองและตรวจสอบ 
ติดตาม ดําเนินการ 

- - 82 50 50 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 80 
2 รอยละ 85 
3 รอยละ 90 

4 รอยละ 95 
5 รอยละ 100 
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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. จัดระบบเฝาระวัง เชน แจง
เตือน แถลงขาว เปนตน 

การกระทํา
ความผิดตาม

พระราช
กําหนดการ

กูยืมเงินที่เปน
การฉอโกง
ประชาชน  
พ.ศ. 2527 
และที่แกไข
เพ่ิมเติมมี

จํานวนลดลง 

            

2. จัดทําแบบฟอรมการรับเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแส 

            

3. มอบหมายเจาหนาที่รับ
ดําเนินการตามโครงการฯ 

            

4. วิเคราะหขอมูลที่ไดรับ             

5. ตอบขอรองเรียน/ขอหารือ             
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การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 
 

1. สาระสําคัญ 
ปจจุบันกระทรวงการคลังไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน คือ เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยที่กระทรวงการคลังจะกาวไปสูวิสัยทัศนที่ไดต้ังไวน้ัน จะตองขับเคลื่อนดวย ความ
เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพของบุคลากร  ความทันสมัยของระบบการบริหาร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร  และกระบวนที่สําคัญที่จะสามารถนํากระทรวงไปยืนอยูตรงจุดน้ันได 
ตองใชกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังจึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต 

กระทรวงการคลังในฐานะเปนกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
จึงจําเปนจะตองมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  และภารกิจของ
หนวยงาน  ดังน้ันจึงถือไดวาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
บริหารจัดการเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณทํางานอยางเปน
ระบบและตอเน่ืองและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู   
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหขาราชการกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ  
โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

2. เพื่อใหนักบริหารของกระทรวงการคลังทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนํา การบริหารยุคใหม 
3. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ

สากล  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2554  -  กันยายน 2555 

 
4. งบประมาณ (ถามี) 

92,200,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่
ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  นายปญญา   ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นางสาวนงนุช  นุตรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
 สวนพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล   
 หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601, 2610 
 

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง  (ดานบริหาร) 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
2 นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3 แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานราชการในสังกัดทราบ พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ  
( Action Plan) 

4 ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ 

5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

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.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร  
ตอคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน             
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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. 

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมทั้งจัดทําแผน 
ปฏบิัติการ ( Action Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนที่ไดรับ 
การอนุมัติ 

การจัดกิจกรรม 
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

1. สาระสําคัญ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสวนราชการหน่ึงในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดมีวิสัยทัศน 

คือ “เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอยางมืออาชีพและเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  รวมทั้งการประสานการกําหนดนโยบาย สงเสริมการพัฒนา
ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร   

ดังน้ันในการที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะสามารถดําเนินตามภารกิจงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน ตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนางาน ที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคการและประเทศในการขับเคลื่อนองคการไปสูความกาวหนา บุคลากรในภาครัฐจึง
จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถและศักยภาพที่จะทํางานไดเหมาะสมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
โดยจะตองคํานึงถึงทิศทางตามที่องคกรตองการ  
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อใหขาราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสูงเทียบเทาเกณฑ

สากล  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2554  -  กันยายน 2555 

 

4. งบประมาณ (ถามี) 
3,500,000 บาท 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีสมรรถนะในการบริหารสอดคลองกับวิสัยทัศน

และยุทธศาสตรที่ปรับเปลี่ยนไดอยางมืออาชีพ 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
- 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  นายปญญา   ฉายะจินดาวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นางสาวนงนุช  นุตรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
 สวนพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล   
 หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2601, 2610 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
2 นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ตอคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

- ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
กระทรวงการคลัง(ถามี) 

3 แจงแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

4 ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ 
5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

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.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนงาน             

2.นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร 
ตอคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

  - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงการคลัง (ถามี) 

แผนงาน             

3.แจงแผนพัฒนาบุคลากรให
หนวยงานราชการในสังกัด
ทราบ พรอมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 

รายงาน             

4.ดําเนินการตามแผนที่ไดรับการ
อนุมัติ 

การจัดกิจกรรม/
หลักสูตร 

            

5.สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

รายงาน             
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การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง  

ประจําป 2555 
 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง ใหมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช
ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และพรอมที่จะปฏิบัติงาน กับโปรแกรมการทํางาน และเคร่ืองคอมพิวเตอรในอนาคต 

3. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร ใหสามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. เพื่อเผยแพรความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับทุกสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

3,651,000 บาท 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และพรอมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเคร่ืองคอมพิวเตอรไดในอนาคต 

3. บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง  มีความรู  ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เพื่อรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

ขอจํากัดของระยะเวลาดําเนินการ 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางวันดี  แสงชลินทร   ผูอํานวยการสวนนโยบายและสนับสนุน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2273-9021 ตอ 3206, 3305 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละของบุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ
5 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ  70   

2 รอยละ  75   

3 รอยละ  80   

4 รอยละ  85   

5 รอยละ  90   

 
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. 

เงินงบประมาณ              

1.วางแผนโครงการ บุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ไดรับการพัฒนา

ความรู
ความสามารถ

ดาน IT 

            

2.ขออนุมัติโครงการ             

3.คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ             

4.ดําเนินการโครงการฝกอบรม             

5.รายงานและประเมินผล
โครงการ 
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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. 

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร              

1.วางแผนโครงการ              

2.ขออนุมัติโครงการ              

3.คัดเลือกและทําหนังสือตอบรับ              

4.ดําเนินการโครงการฝกอบรม              

5.รายงานและประเมินผล
โครงการ 
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การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง  
 

1. สาระสําคัญ 
ตามที่กระทรวงการคลัง มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี

กระทรวงการคลัง (คําสั่งกระทรวงการคลังที่ 118/2554) ลงนามโดยปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 โดยมีเปาหมายเพื่อ 

1) บูรณาการการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อปรับประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ใหสะดวก รวดเร็ว 

2) บูรณาการขอมูล สารสนเทศ ดานภาษีของ 3 กรมภาษี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ใหบริการขอมูล สําหรับนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง ผูใชงานทั่วไป และประชาชน หนวยงานภายนอกที่ตอง
ใชขอมูล 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีของผูปฏิบัติงาน   
 
ทั้งน้ี  มีเปาหมายในการพัฒนาใหเกิดระบบงานตอไปน้ี 
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)  
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

กระทรวงการคลัง จึงไดมีคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่  157/2554 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 แตงต้ัง
คณะทํางานโครงการบูรณาการขอมูลภาษี (Tax Information Portal)  เพื่อดําเนินการจัดทําระบบบูรณาการ
ขอมูลภาษี (Tax Information Portal)   
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลจาก  3 กรมภาษี มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

2. พัฒนาระบบการบริการขอมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี เพื่อใหบริการตามกลุมเปาหมาย 
3. เพื่อพัฒนาระบบขอมูล สนับสนุนการวิเคราะห สําหรับนักวิชาการภาษี นักวิเคราะห 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

กุมภาพันธ 2554  –  กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

90,000,000 บาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
1. มีศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสถิติดานภาษี  
2. ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกประชาชนและธุรกิจภายนอก  
3. ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลดานภาษี (Data Exchange)  แกหนวยงานราชการในสังกัด   
4. ใหบริการขอมูลสนับสนุนแกผูบริหาร (Executive Tax Information) และใหขอมูลการ

วิเคราะหพยากรณแกเศรษฐกร นักวิชาการภาษี และนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 

 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางเสาวภา บุญธรรม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง  
 นางลัดดา  สุโขบล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร 0-2273-9021 ตอ3501, 3503 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการบูรณาการขอมูลภาษี   
(Tax  Information Portal) 

- - - ระดับ 
5 

- ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 จัดทํา TOR และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

2 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการเชื่อมโยงขอมูล 

3 ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลและระบบงาน 

4 พัฒนาระบบ 

5 ทดสอบระบบ 
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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. แตงต้ังคณะทํางานโครงการ
บูรณาการขอมลูภาษี 

ระบบ 
บูรณาการ
ขอมูลภาษี
สามารถ

ดําเนินงาน 
ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

            

2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนด
ขอบเขตงานและพัฒนาระบบ
การบริการขอมูล 3 กรมภาษี  

            

3. จัดทํารายงานสถานการ 
จัดเก็บรายได เผยแพรใน 
Prototype ของ  e-Tax 
Portal  

            

4. จัดทํา TOR และกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง 

            

5. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการ
เชื่อมโยงขอมูล 

            

6. ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล
และระบบงาน 

            

7. พัฒนาระบบ             
8. ทดสอบระบบ             
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ศูนยสํารองขอมูลกระทรวงการคลัง  
 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลัง มีหนวยงานในสังกัดที่มีศูนยคอมพิว เตอรเปนศูนยปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานตามภารกิจหลักของหนวยงานครบทุกสวนราชการ แตมี
บางสวนราชการที่ยังขาดการจัดต้ังศูนยสํารองขอมูลที่คอยปฏิบัติงานทดแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักในกรณีที่
ระบบคอมพิวเตอรไมสามารถปฏิบัติงานได  จึงดําเนินการจัดทําระบบคอมพิวเตอรสํารองใหกับทุกกรมใน
สังกัด ยกเวนกรมสรรพากร และกรมศุลกากร ซึ่งมีศูนยสํารองคอมพิวเตอรแลว 
 
2. วัตถุประสงค 

เปนระบบคอมพิวเตอรสํารองกลาง ใหกับกรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  เพื่อ
ใชในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรหลักของกรมในสังกัด เกิดปญหาไมสามารปฏิบัติงานได รวมทั้งการดูแล 
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสํารอง และการสํารองขอมูล สําเนาระบบงานยกเวนกรมสรรพากร และกรม
ศุลกากร ซึ่งมีศูนยสํารองคอมพิวเตอรของตนเอง ดังตอไปน้ี 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี 
2. กรมบัญชีกลาง 
3. กรมธนารักษ 
4. กรมสรรพสามิต 
5. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
7. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554  –  กันยายน 2555 
  
4. งบประมาณ (ถามี) 

- 
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

- 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
- 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก :  นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นายบุญลือ  จิตตคาม ผูอํานวยการสวนบริการระบบเครือขาย  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร 0-2273-9021 ตอ 3612 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จของการสํารอง
และกูคืนขอมูลของหนวยงานที่อยู
ภายใตโครงการศูนยสํารองขอมูล
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 
5 

- ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ
3  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

 
เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 70  

2 รอยละ 75   

3 รอยละ 80    

4 รอยละ 85    

5 รอยละ 90   

 
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.ทําการสํารองขอมูลที่หนวยงาน
จัดเตรียมไวไปเก็บที่ศูนย
คอมพิวเตอรสํารองเพ่ือสํารอง
ขึ้น Tape Backup 

ศูนยสํารอง 
ขอมูล

กระทรวงการคลัง
สามารถปฏิบัติ
ทดแทนศูนย

คอมพิวเตอรหลัก
ในกรณีระบบ
คอมพิวเตอร 
ไมสามารถ

ปฏิบัติงานได 

            

2.ทําการสุมทดสอบขอมูลสํารอง
ของหนวยงาน สามารถทําการ 
กูคืนได 
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การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (Operation and Maintenance GFMIS ) 

 
1. สาระสําคัญ 

การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปนการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการ และควบคุมดูแลระบบ GFMIS   เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ถึงการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย การจัดหาสถานที่ต้ังสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและ 
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง  การจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงานดานระบบ GFMIS และการบํารุงรักษา และ
ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยไมรวมถึงการแกไขหรือพัฒนา
เพิ่มเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม  และ SAP Module ใหม ซึ่งผูรับจางจะตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1. จัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย ผูรับจาง
ตองจัดหาและติดต้ังอุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพื่อเชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก  
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ โดยมีระบบเครือขายในสวนที่เชื่อมตอกับ 
สวนราชการจํานวน 822 Link พรอมกันน้ี  ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารและควบคุมระบบเครือขายและ
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหระบบงาน GFMIS สามารถใหบริการได
อยางตอเน่ือง  

2. จัดหาสถานที่สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก  และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง  ผูรับจางตอง
จัดสถานที่สําหรับติดต้ัง Server สวนกลางและอุปกรณ  ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
และจัดหาเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่จําเปน ไดแก บริการระบบไฟฟา  ระบบ UPS  ระบบปรับอากาศ  
ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร หองปฏิบัติการ  และหอง Server (Access 
Control)  เพื่อใหอุปกรณ Server สวนกลาง  ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง  
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ผูรับจางตอง
จัดหาบุคลากร ในการดําเนินการปฏิบัติงาน  บริหารจัดการ   และควบคุมระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

3.1 บุคลากรดานบริหารงานสารสนเทศ   
3.2 บุคลากรดานเทคนิค   

4. ดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ดําเนินการบํารุงรักษา 
Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดยจัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive 
Maintenance : PM)  ในสวนของ Hardware  อยางนอยปละ 4 คร้ัง  และดําเนินการบริหารและควบคุม
ระบบงาน ใหมีประสิทธิภาพ   โดยมี Hardware และ Software ที่ตองดําเนินการบํารุงรักษาดังน้ี 

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 เปนการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทยอยาง

สมบูรณแบบเปนระบบครบวงจร ทั้งในดานรายรับ  รายจาย  การกูเงิน เงินคงคลัง  บัญชีการเงินแบบเกณฑ
คงคาง  บัญชีสินทรัพยถาวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry  รวมถึงการจัดซื้อจัดจาง  การ
จัดทํา  การอนุมัติ  การเบิกจาย การปรับปรุง และการติดตามการใชงบประมาณ ที่เนนการวัดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล แบบ Output-Outcome  เพื่อสรางใหเกิดฐานขอมูลกลางดานการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ 
Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่ จังหวัด  โดยเปน
ระบบงานที่รองรับการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายในปจจุบัน  สรางใหเกิดมาตรฐานรหัส (Standard 
code) และมาตรฐานกระบวนงาน (Standard Working Process) ในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ที่เนนผลลัพธ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดตนทุน และมุงสูการ
ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  (e-Government) 
 
3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 
 
4. งบประมาณ (ถามี) 

267,000,000 บาท   
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การบริหารจัดการและควบคุม  ดูแลเครือขาย อุปกรณเครือขายและคูสายสัญญาณเพื่อ
เชื่อมตอระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก  ศูนยคอมพิวเตอรสํารองระบบ GFMIS และสวนราชการตางๆ ไดอยาง
ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

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

3. สามารถดําเนินการบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software ในระบบ GFMIS โดย
จัดใหมีบริการการบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance : PM)  ในสวนของ Hardware  อยาง
นอยปละ 4 คร้ัง  และดําเนินการบริหารและควบคุมระบบงาน ใหถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น    

 
6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก : นายพิษณุ  วิรยศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายวนา  พรนราดล  ผอ.สวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 
 นางเกยุรา  ไชยนาพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร 0-2273-9021 ตอ 3301, 3307 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา  
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2552 2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  

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
ขั้นตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ไดถูกตอง ครบถวนทุกเดือน  
(12 เดือน) 

2 การบํารุงรักษาทั้งดาน Hardware และ Software 

3 การจัดหาบุคลากรในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS ใหมีบริการ
ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

4 การจัดหาสถานที่สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 

5 การจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร บริหารจัดการและควบคุมดูแลเครือขาย 

 
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.บริหารจัดการและควบคุม ดูแล
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของระบบ GFMIS 

ระบบบริหาร
การเงินการคลัง 

ภาครัฐแบบ 
อิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 
ดําเนินงาน 

ไดตอเน่ืองและ 
มีประสิทธิภาพ 

            

2.บํารุงรักษาทั้งดาน 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 
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จัดทําโดย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0 2273 9021 ตอ 2647 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เวบ็ไซต : http://palad.mof.go.th 

 



สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์   สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2647  โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็บไซต์ : http://palad.mof.go.th 
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