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แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 - 2564 ได้ทบทวนปรับปรุงขึ้นใหม่
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิดและหลักการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
2. ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
8. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 (พ.ศ. 2560 - 2579) 
9. แผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2560 - 2564 
10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็น

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนด

นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว

ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย

และแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
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8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพื่อรองรับการ

ทํางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถดําเนินงานตาม
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 - 2564 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ที่: 3 
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ

บุคลากร 

กลยุทธ์ที่: 3.1 
ส่งเสริมบุคลากรให้ 

เก่ง ดี มีสุข 

กลยุทธ์ที่: 3.2 
จัดการงานบริหารบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่: 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 4.1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิจทัลที่ทันสมัย
เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานของ

กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 4.2 
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 
เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงาน

ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่: 1.2 
สร้างนวัตกรรมและ 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่: 2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ที่: 2.1 
กํากับ ติดตามและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่: 2.2 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่: 2.3 
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่: 2.4 
ดําเนินงานสารนเิทศการคลังเชิง
รุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่: 2.5 
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
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ส่วนที่ 1: กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯบนพื้นฐานแนวคิด หลักการ
และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 5 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้น
หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ 

2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ในการที่จะทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จําเป็นต้องมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนําไปเป็นแนว
ทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดําเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) เป็น
แนวทางในการดําเนินภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อน
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ได้ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรเป็นมืออาชีพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใส
และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 6 ประการ ดังนี้ 

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

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

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

1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

 (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 ได้เปิดเผยข้อมูล
ให้ประชาชนรับทราบ ตามท่ีได้กําหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้
ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ
คําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจาณาวินิจฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ 
(๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ 

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

เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้
ในการพิจารณาไว้ด้วย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้
เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น 

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนา หรือขอ
สําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้ให้
คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายไดน้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น 

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

๘. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจรวม
ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็น

มืออาชีพ 
 
9. แผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมกระทรวงการคลัง 
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10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
โดยการนําปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรมา
ประกอบการวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดังนี้ 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 
3.ความคดิเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ร่างกรอบยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีเพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเสนอร่างยุทธศาสตร์์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีให้้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 
๒ ของรัฐบาล (ป ี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 

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

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

  มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

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

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการคน 

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

  มีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความ
เหลื่อมล้ํา ก้าวไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มี
ธรรมาภิบาล 

ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงประเด็นร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ประเดน็รา่งกรอบยทุธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

กลยทุธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

6 .  ยุทธศาสตร์ด้ านการปรับ
สมดุ ลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 
สร้ า งน วั ตกร รมและบริ ห า รก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1 
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร 
 
กลยุทธ์ที่ 2.3:  
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2.4 
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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ประเดน็รา่งกรอบยทุธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

กลยทุธ ์
สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
พัฒนาและเสรมิสร้างคุณภาพ
บุคลากร 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.5 
พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 
ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
กลยุทธ์ที่ 3.2  
จั ดการ งานบริ ห ารบุ คคลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4.1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมัย
เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานของ
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ที่ 4.2  
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) เป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยให้ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความย่ังยืน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 
7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
  กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
  1.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
  2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ 
  2.3 เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุนและส่งเสริมนวัตกรรม 
  2.4 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  กลยุทธ์ 
  3.1 บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  กลยุทธ์ 
  4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
  4.2 ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
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 2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอน
ภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่างๆ  
  5.2 ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
  กลยุทธ์ 
  6.1 ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 3. ก้าวสู่สากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ 
  7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ 
   ประชาคมอาเซียน 
  7.2 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศ
   สมาชิกอาเซียน 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนํา “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)” มาเป็นหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยสรุป
ดังนี้ 

  ตารางที่ 2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกับกลยุทธ์สาํนักงานปลัด
    กระทรวงการคลัง 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 

 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความ
เชื่อมั่นศรทัธาในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

 

- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

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

ตารางที่ 3 การประมวลและสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด สาระสาํคญั 
1 

(มาตรา 6) 
 

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

ความต้องการ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

2 
(มาตรา 7 - มาตรา 8) 

 
 
 
 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 การกําหนดนิยามว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

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

ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

- การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยเร็ว 
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หมวด สาระสาํคญั 
3 

(มาตรา 9 - มาตรา 19) 
 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการก่อนการดําเนินงานตามภารกิจ 
- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 

งบประมาณ เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 

 การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
 การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี 
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

4 
(มาตรา 20 - มาตรา 26) 

 
 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การจัดทําและเผยแพร่แผนการทํางาน เป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
และงบประมาณของงานหรือโครงการให้ข้าราชการ และประชาชนทราบ 

 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ 
 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
 ความรวดเร็วและยืดหยุ่นคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 

5 
(มาตรา 27 - มาตรา 32) 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ 
 การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 การจัดทําและแสดงแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน 
สําหรับงานบริการประชาชน 

 การจัดต้ังศูนย์บริการร่วมของทุกส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน 
6 

(มาตรา 33 - มาตรา 36) 
 

การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหน้าที่ 
โครงสร้าง และอัตรากําลัง 

 การทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับ 

7 
(มาตรา 37 - มาตรา 44) 

 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 การจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกและความ
รวดเร็วแก่ประชาชน 

 การรับคําร้องเรียน  เสนอแนะ  หรือความคิดเห็นจากประชาชน 
ข้าราชการ และส่วนราชการอื่น 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564  18

หมวด สาระสาํคญั 
 การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ 

8 
(มาตรา 45 - มาตรา 49) 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลส่วนราชการและการประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ 

9 
(มาตรา 50- มาตรา 53) 

 

บทเบ็ดเตล็ด 
 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ 

 
ทั้งนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการกําหนดความหมายสําคัญของหลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔ หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย 

หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

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

หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

• การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

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

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

• การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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หลักธรรมาภบิาล ความหมาย 

หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

 

• กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

 

• กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

หลักการกระจาย
อํานาจ 

(Decentralization) 

 

• การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง 
ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน 
ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) 

• การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

 

• การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน 
ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ (Consensus 

Oriented) 

 

• การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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การกําหนดกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังคํานึงถึงเป้าหมายเพื่อการบริหาร
ราชการที่ดี โดยสามารถนํามาเชื่อมโยงได้ดังตาราง 

ตารางที่ ๕ การเชื่อมโยงเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับกลยุทธ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

เป้าหมาย กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การบรหิารราชการเพือ่ให้
เกดิผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรกุที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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เป้าหมาย กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
การบริหารราชการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการ 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าหมาย กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การอํานวยความสะดวกและ 
การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

การประเมินผลการปฏบิตัิ
ราชการ 
 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

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

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

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

เป้าหมาย 
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม มี สุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย 

2. การลด ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

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

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

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัยสามัคคี สร้างภาพลักษณ์
ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดใน
สังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน 
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ดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และ
การบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา :  

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุล 
และยั่งยืน 

3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
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4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 

2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา :  

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ 

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

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา :  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา :  

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา :  

1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทย 

4. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทาง ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
ประเทศ 

6. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ี

สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลใน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอํานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังน้อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
หลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
กลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

หลกัการและแนวทาง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
1) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่ วยงานในสั งกั ดอย่ า งมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การใช้กลไกประชารัฐ รวมพลังขับเคลื่อน
จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่ วยงานในสั งกั ดอย่ า งมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 
พันธกิจ 

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 

ยุทธศาสตร์ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ 
1.1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ 

 ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
1.3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
1.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ 2 

ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ 

 ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
2.2 เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ 

 รัฐในทุกระดับ  
2.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการ 

 ต่อต้านการทุจริต 
2.4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการ 
 แก้ปัญหา 

2.5 ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

2.6 ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง 
 การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ 3 

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 
3.1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
3.2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
3.3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํา

 นโยบายไปปฏิบัติ 
3.4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบาย

 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 4 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ 
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
4.2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 
4.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
4.4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความ

 โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
 คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
 ประเทศไทย 

4.6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
4.7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน

 การทุจริต 
4.8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

 ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
 against Corruption: UNCAC) 

 
ยุทธศาสตร์ 5 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ 
5.1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
5.2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและ

 หนี้สิน 
5.3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มี

 ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5.4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทัน

 ต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
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5.5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามทุจริต 
5.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส 

 (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
5.7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

 ปราบปรามการทุจริต 
5.8 การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของ

 การกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
5.9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
 
กลยุทธ์ 

6.1 ศึกษา กํากับ และติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
 Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

6.2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
 ของประเทศไทย 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยนํามาเป็นหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ตามตาราง
ดังนี้ 

ตารางที่ 7 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ  ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจรติ 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ  ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
- บูรณาการการดําเนินงานภายในองค์กร 
- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
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ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ี
 

วิสัยทัศน์  
 

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

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. ความซื่อสัตย์ (Honesty) 

2. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

3. ความสามัคคี (Teamwork) 

4. มีจิตบริการ (Service mind) 
 
พันธกิจ / ภารกิจตามกฎหมาย 
 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี 
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้

สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ   
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆ

ของรัฐ 
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ตารางที่ 8 ยุทธศาสตร์และกลยทุธก์ระทรวงการคลังตามร่างกรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 

1.1 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ให้
แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
1.2 การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท้ังระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ท่ี
ไม่ใช่ภาษี โดยการปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีท่ีบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษีรวมถึงการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ 
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด 
รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารการ
จัดเก็บ 
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
1.6 การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคง
คลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศใน
ภาพรวม 

1.7 การปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ท่ีเป็น
ความเสี่ยงทางการคลัง 
1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

1.9 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการ
ดําเนินโครงการ/นโยบายของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.1 การใช้มาตรการภาษี ท่ีราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพื่อสนับสนุน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ คลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้า
การลงทุนในพื้นที่ 

2.2 การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน 
2.3 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบด้านการเงินการคลังต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็น
สากล 
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลด
ต้นทุนการประกอบการของภาคเอกชน 
2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) 

2.6 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมให้บริษัท 
เอกชนขนาดใหญ่ช่วยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก 
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment 
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ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์
2.8 การเชื่อมโยงระบบ National e-Payment กับภูมิภาคเพื่อให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการชําระเงินในภูมิภาค 
2.9 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่
บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
โดยดํารงไว้ซ่ึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2.10 การปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการ
ประกันภัยให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมการประกันภัยภัย 
2.11 การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลความม่ันคงและ
พันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการติดตามการดําเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจท่ีประสบปัญหา 
2.12 การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากร
ท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงการเพิ่มจํานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน
รายย่อย เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการ
ทําธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตทันประเทศ
อื่นในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อันนําไปสู่การพัฒนา
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล รวมท้ังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการ
ลงทุนอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง 

3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และ
คุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจายรายได้ 

4.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อการถือครองทรัพย์สินที่
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงินชุมชน 
4.4 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล 

4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ 
4.6 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน (Financial 
Literacy) โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการเงิน 
4.7 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานรวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
4.8 การจัดสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ 
4.10 การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของกระทรวงการคลัง 

6.2 การปรับโครงสร้างการดําเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง 
เพื่อประสิทธิภาพความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซํ้าซ้อนในการ
ดําเนินงาน 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัตินํายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมาเป็น
หลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 9 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับกลยุทธ์สํานักงานปลัด
 กระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร์และกลยทุธก์ระทรวงการคลังตาม
ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ :  
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม 

- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ :  
การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ยุทธศาสตรก์ารบรหิารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 

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

1. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการข้อมูลอัจฉริยะ 
 
2. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม 
 
3. ยุทธศาสตร์สร้างวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างภาพลักษณ์การเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างวิถีคนคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามยุทธศาสตร์บริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงการคลัง โดยนํามาเป็นหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กร ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 10 การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากร่างยุทธศาสตร์บริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังกับกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ยุทธศาสตรบ์รหิารการเปลี่ยนแปลง

กระทรวงการคลัง พ.ศ 2560 - 2564 
กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
สร้างเครือข่ายการเปลี่ยนแปลง 

- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
สร้างวัฒนธรรม 

- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- ส่งเสริมบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนําปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรมาศึกษา วิเคราะห์ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดทําขึ้นภายใต้การประมวลกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งมีเนื้อหา สาระสําคัญ และมีส่วน
ราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ประกอบด้วย 

ตารางที่ 11 การสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และส่วน
ราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการ 

ที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2559 

อํานาจหน้าท่ีของกระทรวงการคลัง และส่วนราชการในสังกัด ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 9 กรม และ 1 หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

2. พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

การบริหารงานบุคคลและการจัดระบราชการพลเรือน และอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดระบรา
ชการพลเรือน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 

ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัด 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 
โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลงนโยบาย
เป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง
การกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
(6) เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับ

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564  38

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการ 

ที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 

นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(8) บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ 
พ.ศ .2548 

ขอบเขตการตรวจราชการ อํานาจและหน้าท่ีของผู้ตรวจราชการ การ
รายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ และมาตราฐานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและจริยธรรมการตรวจราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ระเบียบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ .2554 

อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลักษณะของการตรวจ
ราชการ แผนการตรวจราชการ 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 
 

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

คําจํากัดความ หน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตงานของการตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

7. กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน สป.กค.   

วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

8. ระเบียบสวัสดิการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.
2549 

การดําเนินงานด้านสวัสดิการของ สป.กค. ท่ีนอกเหนือไปจากสวัสดิการของ
ทางราชการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

9.พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล เอกสารประวัติศาสตร์ องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และบทลงโทษ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

10. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จการบ้ าน เมื อ งที่ ดี  พ .ศ . 
2546 

การกําหนดเป้าหมายการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการและการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

11. พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

คําจํากัดความ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อํานาจและหน้าท่ี
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

12. พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2544แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2551 

คําจํากัดความ ธุรกิจบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ บทลงโทษ และ
การเป็นต้นฉบับของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

13. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารงาน
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547 
 

ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังและ
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงการคลัง 
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการ 

ที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย 

14. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายส่วนราชการ การจัดสรรงบประมาณการใช้
งบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหารงบกลาง และการ
รายงานผล 

สํานักงบประมาณ 

15. พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการจัดหาพัสดุ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ วิธีการจัดหา ขั้นตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
หลักประกัน และการจ้างที่ปรึกษา 

กระทรวงการคลัง 

16.พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539  

ก า ร ก ร ะ ทํ า ล ะ เ มิ ด ต่ อ เ อ ก ช น แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก 
สิทธิการดําเนินคดีต่อผู้เสียหาย  สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานรัฐการเรียกให้
เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

17. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานสาร
บรรณของกระทรวงการคลัง
ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2553 

การกําหนดหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติการรับและส่งหนังสือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

18. ระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
ส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังทราบ
และถือปฏิบัติด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2553 

การกําหนดหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติการรับและส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

20. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

กรณีเจ้าหน้าท่ีกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
การดําเนินการเมื่อหน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย การแต่งตั้งและ
หน้าท่ีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การชดใช้ค่าเสียหาย การผ่อนชําระ
เงินกรณีเจ้าหน้าท่ีกระทําละเมิดต่อหน่วยงานภายนอกการใช้เงนิผดิระเบียบ 
การทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน อุบัติเหตุ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 



แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564  40

2) โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ 

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

  

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมาย 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

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

สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

1. ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผน 
2. ส่วนติดตามและประเมินผล 
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

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

ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจริต 

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

ตารางที่ ๑2 การสรุปภารกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) และหนว่ยงานที่รับผิดชอบ 
 

 
3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

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

ลําดับที่ ภารกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ

ผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 

 
2 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็น

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

3 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง
การกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

4 ดําเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มกฎหมาย 
 

5 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

6 เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
 

7 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
8 บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการ

ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต 
8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 
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ตารางที่ 13 การแสดง SWOT Analysis ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

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

S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนาองค์กร และให้การสนับสนุนแนวทางการ
ดําเนินงาน 

S3 มีการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและครอบคลุมใน
ทุกด้าน 

S4 ใกล้ชิดกับข้อมูล และมีระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด 

S5 มีโครงสร้างองค์กรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น 

S6 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพียงพอต่อการทํางาน 

S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติภารกิจท้ังในระดับ
กระทรวงและในระดับกรม 

 
(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน 

W2 ขาดการประสานงานและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
ภายในองค์กร 

W3 การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าท่ี และงานขององค์กรไม่
เพียงพอ 

W4 โครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรยังไม่เหมาะสม 

W5 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพบุคลากรไม่เหมาะสม 

W6 การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ นโยบาย
การดําเนินงาน และผล การดําเนินงานไม่ท่ัวถึงทั้งองค์กร 

W7 ภารกิจหลักไม่ชัดเจน องค์กรมีภารกิจเฉพาะงานสนับสนุน 

W8 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 
 

 

(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ  มาตรฐาน  เสมอภาค  โปร่ งใสและเป็นธรรม 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

O2 องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

O3 การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนําความรู้
ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O4 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงาน
ไว้อย่างชัดเจน 

 

 

 

(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

T1 สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงาน 

T2 ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ งานให้
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล 
ซ่ึงส่งผลต่องานประจํา 

T3 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของบุคลากร 

T4 ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก 

T5 สภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศที่ผันผวนไม่
แน่นอนมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร 

T6 การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ สป.กค. 

T7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลของ
กระทรวงการคลัง 

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งการวิเคราะห์
สมรรถนะภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองค์กรออกเป็นแต่
ละหัวข้อได้ดังนี้ 

ตารางที่ 14 การประเมินสถานภาพองค์กรจากการ SWOT Analysis 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

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

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

โอกาส ภัยคกุคาม 

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

 

ปั จ จั ยภ ายนอกมี ผ ลก ระทบต่ อ  สป .กค .
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดําเนินงานขององค์กรที่มีผลกระทบมาจากทาง
การเมือง ด้านปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวน
มาก และความซ้ําซ้อนของภารกิจ ประกอบกับขาด
ความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอกและผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของ
รั ฐที่ ไม่ เพี ยงพอต่อความต้องการของบุคลากร
นอกจากนั้ นสภาวะแวดล้อมทางการเมืองและ
เศรษฐกิจยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้อาชญากรรมทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ที่ พยายามเข้ าถึ งฐานข้อมูลของ
กระทรวงการคลังมีมากขึ้นตามไปด้วย 
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  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการกําหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี SWOT MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ 15 การกําหนดกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยวิธี SWOT MATRIX 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และประสานงาน

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

S2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร และให้
การสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน 

S3 มีการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และครอบคลุมในทุกด้าน 

S4 ใกล้ชิดกับข้อมูล และมีระบบเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด 

S5 มีโครงสร้างองค์กรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มี   
ประสิทธิภาพและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น 

S6 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อการทํางาน 

S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให้ สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

จุดอ่อน (W) 
W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก 

และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ทํางาน 

W2 ขาดการประสานงานและการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างกันภายในองค์กร 

W3 การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และงาน
ขององค์กรไม่เพียงพอ 

W4 โครงสร้างตําแหน่งของบุคลากรยั ง ไ ม่
เหมาะสม 

W5 การบริหารอั ต รากํ าลั งและศั กยภาพ
บุคลากรไม่เหมาะสม 

W6 การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ นโยบายการดําเนินงาน และ
ผล การดําเนินงานไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร 

W7 ภารกิจหลักไม่ชัดเจน  องค์กรมีภารกิจ
เฉพาะงานสนับสนุน 

W8 แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายการ
ปฏิ บัติ งานไม่ตอบสนองเป้ าหมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ 

โอกาส (O) 
O1 กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

O2 องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

O3 การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานนํา
ความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

O4 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกําหนดทิศทางการ
บริหารงานไว้อย่างชัดเจน 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
SO1  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

SO2  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 
 

กลยุทธ์พลิกฟ้ืน (WO) 
WO1  พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
WO2  พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข 
WO3  จัดการงานบรหิารบุคคลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ภัยคุกคาม (T) 
T1 สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการกําหนดนโยบาย

และทิศทางการดําเนินงาน 

T2 ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 
งานให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงส่งผลต่องานประจํา 

T3 ผลตอบแทน สิ่ งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 

T4 ขาดความร่วมมือและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอก 

T5 สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผันผวน
ไม่แน่นอนมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร 

T6 การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ 
สป.กค. 

T7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พยายามเข้าถึง
ฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์เพ่ือการขยายงาน (ST) 
ST1  สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ST2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ

รองรับการบริหารจัดการงานของ
กระทรวงการคลัง 

ST3 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 

 

กลยุทธ์เพ่ือการตอบสนองความท้าทาย (WT) 
WT1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
WT2 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
WT3  สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทําให้ทราบถึงแหล่งที่มาความเสี่ยงขององค์กร 
หรือปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 16 การสรุปปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
 ความรู้ และความชํานาญงานของบุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความร่วมมือและการประสานงาน 

 

 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หน่วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน 

 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 
 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้นําปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา 
ศึกษาให้การวางกลยุทธ์ขององค์กรคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามตารางที่ 15 การ
เชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ตารางที่ 17 การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปัจจัยเสี่ยง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
 ภายใน 
 ความรู้ และความชํานาญงานของ

บุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความร่วมมือและการ

ประสานงาน 
 

 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ 

 พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
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ปัจจัยเสี่ยง กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 
 ภายนอก 
 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินงาน 
 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 

 

 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลมุ

ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กํา กับ  ติดตาม  และตรวจสอบการดํา เนินงานของ

หน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการ

บริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 
 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงการคลัง 
 

 
4) ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ ได้แก่ 

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

ภายนอก และภาคเอกชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่ใช่
ผู้รับบริการโดยตรง 

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

ตารางที่ 18 การเชื่อมโยงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกลยุทธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ความคดิเหน็/ความคาดหวังของผู้รบับรกิาร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญที่ต้อง
ตระหนัก เรียนรู้และยอมรับ ควรมีการจัดหา
แผนงานที่ ใช้บริหารการเปลี่ ยนแปลงของ
กระทรวงการคลัง และ สป .กค . เพื่อให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดมีการดําเนินงานไปในทิศทาง

- สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
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ความคดิเหน็/ความคาดหวังของผู้รบับรกิาร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยทุธส์ํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

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

- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

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

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการงานของ
กระทรวงการคลัง 
- กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- พัฒนาระบบการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่ า ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

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

- ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
- เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2: สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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แผนยุทธศาสตร์สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด : จํานวนงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังที่มีการปรับปรุงคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 
 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

2. ความเสียสละ (Sacrifice) 

3. ความสามัคคี (Harmony) 
 

พันธกิจ : 

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในกระทรวง 
 

เป้าประสงค์  : 

1. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพื่อรองรับการทํางาน

ระหว่างหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้หน่วยงานแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลยุทธ์ที่ 1.2 : สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 2.1  :  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2.2  :  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  : เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 2.4  : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ 2.5  : พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้อยู่คู่กระทรวงอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 3.2  : จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ : เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เป้าประสงค์ :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความผิดพลาดที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4.1 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหารงานของกระทรวงการคลัง 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์  :  เพื่อให้สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4.2 :  พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์  :  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยทุธ์สาํนกังานปลดักระทรวงการคลังและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

ตารางที่ 1๗ การเชื่อมโยงกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กลยทุธ ์ หน่วยงานรบัผดิชอบ 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

สร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สํานักบริหารกลาง 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

พัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร ทุ กหน่ ว ย ง าน ในสั ง กั ด สํ า นั ก ง านปลั ด
กระทรวงการคลัง 

ส่งเสริมบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดการงานบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมัยเพือ่รองรับการ
บริหารงานของกระทรวงการคลัง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การกําหนดตวัชี้วดัวิสัยทศัน์และเป้าหมายที่สําคัญ 
สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 -2564 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด : จํานวนงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังที่มีการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
จํานวนงานสนับสนุน
ภารกิจของ
กระทรวงการคลังที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
21 งาน 

5 งาน 10 งาน 15 งาน 20 งาน 21 งาน 
ขึ้นไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ ยถ่ วงน้ํ าหนัก
ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ ยถ่ วงน้ํ าหนัก
ความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 

100 90-92 92.1-94 94.1-96 96.1-98 98.1-100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความผิดพลาดที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

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

1.0 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 

 



 

โ

สํานัก
ถ

โทรศัพท์ (

กนโยบายแ
ถนนพระรา
(662) 12

และยทุธศ
าม 6 แขว
26-5800

ศาสตร์ สําน
วงสามเสน
0 ต่อ 26

นักงานปลั
นใน เขตพ
19 โทรส

ลัดกระทรว
ญาไท 10

สาร (662

วงการคลงั
0400 
) 273-9

ง 

140 


