
 

 
 
 
 
 

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
และแผนปฏิบัติการ/โครงการ 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ 2555



 

แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมธรรมาภบิาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
1. วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเปา้ประสงค์  

 วิสัยทัศน ์: เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมือ
อาชีพและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 

พนัธกิจ : 
1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบรหิารจัดการให้องค์กรมปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
เป้าประสงค ์: 

1. ยุทธศาสตร์ที่มทีิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อ 
ประชาชน 

2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ประเดน็ยทุธศาสตร์  : 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

 



 

2. เปา้ประสงคห์ลกัในการสง่เสริมธรรมาภบิาล 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนการหลักอย่างมีธรรมาภิบาล  
โดยการดําเนินงานจะคํานึงถึงดุลยภาพระหว่างองค์กร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลสากล  ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่  

 1. การมสี่วนรว่ม (Participation) 

 2. นิติธรรม (Rule of Law) 

 3. ความโปร่งใส (Transparency) 

 4. การตอบสนอง (Responsiveness) 

 5. การมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness) 

 7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 

 8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และ 

 9. วิสัยทัศน์เชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) 

และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนกลไกในการส่งเสริมและตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาลในทุก
กระบวนการอย่างชัดเจน 

 เพื่อให้การส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลบรรลุเป้าประสงค์ที่กล่าว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้
กําหนดแนวทางในการดําเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง  โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงการคลัง ประเด็นที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

โครงการที่ 1 : โครงการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการที่ 2 : โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 3 : โครงการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
พัฒนาและบริหารจัดการ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 6 : โครงการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

โครงการที่ 4 : โครงการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 5 : โครงการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 7 : โครงการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงการคลัง (MOF IT Audit) 



 

3. แนวทางการส่งเสริมธรรมาภบิาล 
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความมุ่งมั่นในการจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล  และให้
มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบาย  กรอบทิศทางและแผนส่ง เสริมธรรมาภิบาล  (Roadmap) ของสํ านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 2. วิเคราะห์และจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) เป็นแผนระยะยาว และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
 3. ติดตาม เร่งรัด และปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาลและแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.1 การพจิารณากระบวนการและการจดัลําดบัความสําคญัของกระบวนการ 
 ในปีงบประมาณ 2552 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทําแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ประจําปีงบประมาณ 2552-2554 โดยได้ดําเนินการประเมินความสําคัญของกระบวนการหลัก เพื่อนํามาวางแผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ และได้จัดลําดับความสําคัญของกระบวนการหลัก และกําหนด Roadmap การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
สําหรับปีงบประมาณ 2553-2555 ดังนี้ 
 
ลําดบัที ่ ชื่อกระบวนการ* หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 
คะแนนการประเมินกระบวนการ

หลกัตามแนวทาง PMQA 
 (เต็ม 9  คะแนน) 

ปีที่มุง่เนน้สง่เสริม
ธรรมาภิบาล 

1 การตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

สตป. 9 

2553-2555 

2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สบค. 9 
3 การพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT ของ

กระทรวงการคลัง 
ศทส. 8 

4 การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร-่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่
สาธารณะชน 

กสค. 8 

5 การคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ 

กปป. 6 

6 การปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยง กพร. 6 

2554-2555 
7 การดําเนินงาน เร่งรัด กํากับดูแล การ

ดําเนินงานด้านการพัฒนากฎหมายของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

กกม. 5 

* หมายเหต:ุ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนการและคะแนนการประเมินกระบวนการหลกัตามแนวทาง PMQA เนื่องจากผล
การวเิคราะห์ของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 ในปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ สาระสําคัญของ
กระบวนการยงัเหมือนเดิม ดังปรากฏตามภาคผนวก  
 



 

3.2 กรอบเวลาในการดาํเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภบิาล (Roadmap) ประจําปงีบประมาณ 2555 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. จัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผน 
ปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2555 และ
นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

ตุลาคม 2554 

2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 ได้แล้วเสร็จ 

พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555 

3. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็นราย 
ไตรมาส และสรุปผลความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย
แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลความคืบหน้าของ
การดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายทุกระยะทีร่ายงาน 

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม , และตุลาคม 
2555 

4. สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 และนําเสนอผลการ
ดําเนินการ ปัจจัยสนับสนุน และปัญหา/อุปสรรค ต่อ
ผู้บริหารของส่วนราชการเพื่อทราบ 

ตุลาคม 2555 

 
 



 

3.3 เป้าประสงค์ย่อยของการส่งเสริมธรรมาภบิาล 
กระบวนงานหลกั เป้าประสงคย์่อย แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

1. การตรวจ
ราชการหน่วยงาน
ในสังกดั
กระทรวงการคลัง
และการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรยีน 

เพื่อให้การดําเนนิงาน
ตรวจราชการเปน็ไป
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจราชการ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการดําเนินงานการ
ตรวจราชการ 

ร้อยละ 85 

2. การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้กระบวนการ 
พัฒนาทรพัยากรบุคคลมี
ความรวดเร็วและ
โปร่งใส 

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสําเร็จใน
การจดัทําโครงการ
พัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
1. จัดทํารายละเอียด
โครงการ/พจิารณา
รายละเอียดโครงการ 
2. ประชาสัมพนัธ์โครงการ
เพื่อแต่ละหน่วยงานส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถงึ 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้า
รับการอบรมเพือ่ใหข้ั้นตอน
การคัดเลือกมีความยุติธรรม 
โปร่งใส 
4. คัดเลือกผู้เขา้รับการ
อบรมอย่างยุตธิรรมและ
โปร่งใสภายใต้หลักเกณฑท์ี่
กระทรวงการคลังกําหนด 
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

3. การพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT 
ของกระทรวง    
การคลัง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังให้มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โครงการฝึกอบรม
วิชาการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการ
โครงการฝึกอบรม
วิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
1. จัดทําแบบสอบถามความ
ต้องการฝึกอบรม พร้อม
สรุปผลความต้องการ 
2. วางแผน จัดทํา
รายละเอียดโครงการตาม
งบประมาณที่ได้รับ 
3. ขออนุมตัิ  และ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้
ทุกหนว่ยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้ารบัการ
ฝึกอบรม 
4. คัดเลือกผู้เขา้รับการ
อบรม โดยตรวจสอบ



 

กระบวนงานหลกั เป้าประสงคย์่อย แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
คุณสมบัติด้วยความ เสมอ
ภาค  ยุติธรรม  และโปร่งใส  
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
5. ประเมินผลการฝึกอบรม 

4. การผลิตส่ือเพื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลังสู่
สาธารณชน 

เพื่อให้สาธารณชนได้มี
โอกาสรับทราบและ
เข้าถงึขอ้มูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลังได้
อย่างสะดวกและถูกต้อง 

โครงการผลิตส่ือ 
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารของ
กระทรวงการคลังสู่
สาธารณชน 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการผลิตส่ือ ฯ 

ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
1. รวบรวมขอ้มูล และจัดทํา
แผนงานโครงการฯ  
2. นําเสนอผู้บรหิารเพือ่
พิจารณาอนุมัตโิครงการ 
3. ดําเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
4. เผยแพร-่ประชาสัมพันธ์
ส่ือฯ 
5. จัดทําแบบสอบถาม 
สํารวจความคิดเห็น รวบรวม 
สรุปผล นําเสนอผู้บริหาร
เพื่อทราบ 

5. การตอบข้อ
ร้องเรียนของประชาชน
เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไดร้บัความ
เดือดร้อนจากธรุกิจ
การเงินนอกระบบ 

การช่วยเหลือ
ประชาชนเกี่ยวกับ
ธุรกจิการเงินนอก
ระบบ 

ร้อยละของจํานวน
เรื่องร้องเรียนธรุกิจ
การเงินนอกระบบที่
ได้รับการตอบสนอง 

ร้อยละ 100 ของจํานวน
เรื่องร้องเรียนธรุกิจการเงิน
นอกระบบที่ไดร้ับการ
ตอบสนอง 

6. การปฏิบัตงิาน
ตามระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

เพื่อให้การดําเนนิงาน
ตามยุทธศาสตรข์อง 
สป.กค. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล  

การจดัทําแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ 
2555 ของ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ 
2555 ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
1. จัดอบรมใหค้วามรู้เรือ่ง
บริหารความเสี่ยง 
2. ประชุม/วเิคราะห์
คัดเลือกโครงการเพื่อจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 
3. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงีบประมาณ 
2555 
4. เสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงให้ผู้บริหารเห็นชอบ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งรับทราบ
และนําแผนฯ ไปปฏิบัติได้ 
5. ติดตามการดาํเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน 
 



 

กระบวนงานหลกั เป้าประสงคย์่อย แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
7. การดําเนินงาน 
เร่งรัด กํากับดูแล 
การดําเนินงานด้าน
การพัฒนากฎหมาย
ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 
การคลัง 

เพื่อจัดทํารายงานผล
การพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง 

การรายงานผลการ
พัฒนากฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง     
การคลัง 

ระดับความสําเร็จของ
การรายงานผลการ
พัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง  
 

ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
1. ดําเนนิการจดัประชุม
คณะกรรมการพฒันากฎหมาย
กระทรวงการคลงั เพือ่แจง้ให้
หน่วยงานในสงักดั
กระทรวงการคลงัเริ่ม
ดําเนนิการตามขัน้ตอนของการ
พัฒนากฎหมาย ประจําปี
งบประมาณ  2555  
2. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม 
ตรวจสอบการดาํเนินการใน
การพัฒนากฎหมายของ
หน่วยงานราชในสังกัด
กระทรวงการคลัง ในไตร
มาสที่ ๒ 
3. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม 
ตรวจสอบการดาํเนินการใน
การพัฒนากฎหมายของ
หน่วยงานราชในสังกัด
กระทรวงการคลัง ในไตร
มาสที่ ๓ 
4. ดําเนินการจดัประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย
ของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
5. จัดส่งร่างกฎหมายของ
กระทรวงการคลังไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในกําหนดเวลา 

 



 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ 2555  
ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 



 

1. กระบวนการการตรวจราชการหน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงัและการรบัเรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรียน 
 

ชื่อโครงการ / แผนงาน :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ :  สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้การดําเนินงานตรวจราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ผลผลติ : การตรวจราชการโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละความพึงพอใจต่อการดําเนินงานการตรวจราชการ 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ร้อยละ 65 
2 ร้อยละ ๗0 
3 ร้อยละ 75 
4 ร้อยละ ๘0 
5 ร้อยละ 85 

 



 

 
กิจกรรม หน่วยงานที่

ดําเนนิกิจกรรม  
ปงีบประมาณ 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. 

การตรวจราชการโครงการสําคัญตาม
นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
1. ขั้นตอนก่อนการตรวจราชการ 
- ผู้ตรวจราชการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจสนับสนุนการตรวจราชการ เข้า
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจ
ราชการ และการปฏิบัติงานสนับสนุน
การตรวจราชการให้เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ เช่น 
การจัดทําแผนการตรวจราชการ  การ
จัดทําหนังสือถึงส่วนราชการในสังกัด  
การจัดทําหนังสือขอยืมเงิน เป็นต้น 
2. ขั้นตอนขณะการตรวจราชการ 
- ดําเนินการตรวจราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. ขั้นตอนหลงัการตรวจราชการ 
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

สตป.  
 

           



 

2. กระบวนการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
 

ชื่อโครงการ / แผนงาน  :  โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ  :  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็วและโปร่งใส 
ผลผลติ   :  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็วและโปร่งใส 
ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดทํารายละเอียดโครงการ/พิจารณารายละเอียดโครงการ 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแต่ละหน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง 
3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ขั้นตอนการคัดเลือกมีความยุติธรรม โปรง่ใส 
4 คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมอย่างยุติธรรมและโปร่งใสภายใต้หลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
5 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

 



 

 
กิจกรรม หน่วยงานที่

ดําเนนิกิจกรรม  
ปงีบประมาณ 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. จัดทํารายละเอียดโครงการ/พิจารณา
รายละเอียดโครงการ 

สบค.             

2. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแต่ละ
หน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 

            

3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
อบรมเพื่อให้ขั้นตอนการคัดเลือกมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส 

            

4. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใสภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

            

5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 

            



 

3. กระบวนการพฒันาบคุลากรดา้น ICT ของกระทรวงการคลัง 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน  :  โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
ผู้รบัผดิชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ต่อไป 

ผลผลติ  :   เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด :   ระดับความสําเร็จการดําเนินการโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดทําแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม พร้อมสรุปผลความต้องการ 
2 วางแผน จัดทาํรายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ  
3 ขออนุมัติ  และประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
4 คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยตรวจสอบคุณสมบัติด้วยความ เสมอภาค  ยุติธรรม  และโปร่งใส  ภายใต้หลักเกณฑท์ี่กระทรวงการคลัง

กําหนด 
5 ประเมินผลการฝึกอบรม 

 



 

 
กิจกรรม หน่วยงานที่

ดําเนนิ
กิจกรรม  

ปงีบประมาณ 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. 

เงินงบประมาณและเงินกองทนุพฒันา
บคุลากร 

ศทส./สสส.             

1. จัดทําแบบสอบถามความตอ้งการฝึกอบรม 
พร้อมสรปุผลความต้องการ 

            

2. วางแผน จัดทํารายละเอียดโครงการตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ 

            

3. ขออนุมัติ  และประชาสัมพันธ์โครงการให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 

   - เงินงบประมาณ 
- เงินกองทุนพฒันาบุคลากร 

            

4. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยตรวจสอบ
คุณสมบัติด้วยความเสมอภาค  ยุติธรรม และ
โปร่งใส   

- เงินงบประมาณ 
- เงินกองทุนพฒันาบุคลากร 

            

5. ประเมนิผลการฝึกอบรม 
- เงินงบประมาณ 

   - เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 

            



 

4. กระบวนการผลติสื่อเพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสูส่าธารณะชน 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการผลิตสือ่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน   
ผู้รบัผดิชอบโครงการ กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
วัตถุประสงค ์  1.    เพื่อให้สาธารณชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังได้อย่างสะดวก และกว้างขวาง 

2.  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชือ่มั่นในบทบาท  ภารกิจ  ของกระทรวงการคลัง 
ผลผลติ   เผยแพร-่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชนได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของโครงการผลิตสื่อฯ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 รวบรวมข้อมูล และจัดทําแผนงานโครงการฯ  
2  นําเสนอผู้บรหิารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3  ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
4 เผยแพร-่ประชาสัมพันธ์สื่อฯ 
5 จัดทําแบบสอบถาม  สํารวจความคิดเห็น รวบรวม สรุปผล นําเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 

 



 

 
กิจกรรม หน่วยงานที่

ดําเนนิกิจกรรม  
ปงีบประมาณ 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. รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนงาน /
โครงการ   

กสค. 
 

            

2. นําเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

            

3.ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. เผยแพร-่ประชาสัมพันธ์สื่อสู่
สาธารณชน 

            

5. จัดทําแบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็น  รวบรวม  สรุปผล  นําเสนอ
ผู้บริหารเพื่อทราบ 

            

 
*** เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 นี ้กสค. ยังไม่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ  ดังนั้นการที่จะดําเนินการโครงการดังกล่าวให้สําเร็จต้องได้รับความเห็นชอบงบประมาณก่อนจึง
จะสามารถเริ่มดําเนินงานโครงการได้ 



 

5. กระบวนการตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกบัธุรกิจการเงินนอกระบบ 
 

ชื่อโครงการ / แผนงาน    :   การช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ  :   เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ 
วัตถุประสงค์    :   เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 
ผลผลติ       :   จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลา 15 วัน  
ตัวชี้วัด      :   ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1    ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง 
2    ร้อยละ ๘๕ ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง 
3    ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง 
4    ร้อยละ ๙๕ ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง 
5    ร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง 

 



 

 
กิจกรรม หน่วยงานที่

ดําเนนิกิจกรรม  
ปงีบประมาณ 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. 

๑. รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
    - ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบสายด่วน
หมายเลข ๑๓๕๙ 
    - ตู้ ปณ. ๑๓๕๙  ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 
๑๐๕๐๐ 
    - เว็บไซต์กลุ่มป้องปรามการเงินนอก
ระบบ  (http://www.๑๓๕๙.in.th) 
    - E-mail address : 
fincrime@mof.go.th 
    - รายงานคณะอนุกรรมการป้องปราม
ธุรกิจการเงิน นอกระบบในส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด  

กปป. 
 
 

            

๒. ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการ
ร้องเรียนและ ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            

๓. ตอบข้อร้องเรียนและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับประชาชน 
ภายในระยะเวลา  ๑๕ วัน 

            

๔. จัดเก็บและสรุปผลข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน 

            



 

6. กระบวนการปฏบิตัิงานตามระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

ชื่อโครงการ / แผนงาน :  แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2555 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ : กลุม่พัฒนาระบบบริหาร   
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ผลผลติ :  แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2555 ของสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง 
2 ประชุม/วิเคราะห์คัดเลือกโครงการเพื่อจัดแผนบริหารความเสี่ยง 
3 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2555 
4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารเห็นชอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนําแผนฯ ไปปฏิบัติได้  
5 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  

 



 

 

กิจกรรม หน่วยงานที่
ดําเนนิกิจกรรม  

ปงีบประมาณ 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. จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องบริหารความ
เสี่ยง 

กพร.             

2.  ประชุม/วิเคราะห์คัดเลือกโครงการ
เพื่อจัดแผนบริหารความเสี่ยง 

            

3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2555 

            

4.  เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารเห็นชอบและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และนําแผนฯ ไปปฏิบัติได้ 

            

5.  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน 

            



 

7. กระบวนการการดําเนินงาน เร่งรดั กาํกบัดแูล การดําเนนิงานดา้นการพฒันากฎหมายของหน่วยงานในสังกดักระทรวง การคลัง 
 

ชื่อโครงการ / แผนงาน : การพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมย์สุข 

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทํารายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง 

ผลผลิต : กฎหมายในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดบัคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเริ่มดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนากฎหมาย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

2 ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานราชในสังกัดกระทรวงการคลัง ในไตรมาสที่ ๒ 

3 ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานราชในสังกัดกระทรวงการคลัง ในไตรมาสที่ ๓ 

4 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 จัดส่งร่างกฎหมายของกระทรวงการคลังไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในกําหนดเวลา 

 



 

 
กิจกรรม หน่วยงานที่

ดําเนนิกิจกรรม  
ปงีบประมาณ 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. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อ
แ จ้ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลังเริ่มดําเนินการตาม
ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร พั ฒ น า กฎหม า ย 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

กกม.             

2. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินการในการพัฒนากฎหมาย
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ในไตรมาสที่ ๒ 

            

3. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินการในการพัฒนากฎหมาย
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ร า ช ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ในไตรมาสที่ ๓ 

            

4. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อ
พิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

            

5 .  จั ด ส่ ง ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
กระทรวงการคลังไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในกําหนดเวลา 

            



 

ภาคผนวก  :   รายชื่อกระบวนการหลักและคะแนนการประเมนิกระบวนการหลักตามแนวทาง PMQA ประจาํปี
งบประมาณ 2553 
  

กระบวนการหลัก หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

คะแนนการประเมิน
กระบวนการหลกัตาม

แนวทาง PMQA 
 (เต็ม 9  คะแนน) 

1. การตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ กปป. 7 

2. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง ศทส. 7 
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