
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป�
 

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ส่วนยุทธศาสตร์ระดับกรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของส านกังานปลัดกระทรวงการคลัง ๑ 
  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

ตามทีพ่ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะห้าปีและรายปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 มีความสอดคล้องกับหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง ได้แก่  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีโครงการ 4 โครงการ ได้แก่  
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1.2 โครงการศูนย์รวมผลงานวิชาการ 
1.3 โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
1.4 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 

2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร มีโครงการ 2 โครงการ ได้แก่  
2.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานของ สป.กค. และ สร.กค. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
2.2 โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ

กระทรวงการคลัง 
3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงการ 13 โครงการ 

ได้แก่  
3.1 โครงการพัฒนาและเสริมทักษะด้านการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงการคลังแก่ประชาชน 
3.2 โครงการติดตั้ ง ระบบเครือข่ ายสื่ อสารภายในอาคารที่ ท าการใหม่

กระทรวงการคลัง 
3.3 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารเพ่ือการส่งออก

และน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 
3.4 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 
3.5 โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายกลาง

กระทรวงการคลัง 
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3.6 โครงการจั ดหาและย้ ายคอมพิว เตอร์ และ อุปกรณ์ส าหรั บอาคาร
กระทรวงการคลังแห่งใหม่ 

3.7 โครงการพัฒนาและปรับปรุ งศูนย์คอมพิว เตอร์  กระทรวงการคลัง  
ตามมาตรฐานสากล ISO-27001 

3.8 โครงการบูรณาการการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
3.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกระทรวงการคลัง 

(MOF Cloud) 
3.10 โครงการจัดท าระบบการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ใหม่  (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

3.11 โครงการศึกษาและวิ เคราะห์ความต้องการและจัดท าร่างข้อก าหนด 
คุณลักษณะเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai Enhancement) 

3.12 โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ระยะ
ที่ 2 (New GFMIS Enhancement) 

3.13 โครงการ New GFMIS Thai Infrastructure improvement 

ทั้งนี้ การด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถประมาณการเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการ
รวมทั้งสิ้น 345,516,330.00บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 320,806,330.00 บาท 
และแหล่งอ่ืน ๆ 24,710,000.00 บาท 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย  

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 ภาครัฐมีความเชื่ อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆ  
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย   
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต 

6.2 บุคลากรภาครั ฐยึ ดมั่ น ในหลั กคุณธรรม  จริ ยธรรมและ 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ ในการพัฒนา

นวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐตามสายงานให้ได้รับความรู้และการเสริมทักษะ
ที่มีความจ าเป็นต่อหน้าที่ในความรับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเป็นไปในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จึงเป็นส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคล่องตัวและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของ 
ส่วนราชการในภาพรวม และเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม 
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4. อ านวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลในด้านภารกิจ นโยบาย
ของหน่วยงานรัฐ และมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐได้สะดวกขึ้น รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาข่าวปลอม ผ่านการด าเนินงานของศูนย์ Anti-Fake 
News ของรัฐบาลและของกระทรวงการคลัง  

5. ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และมีการบูรณาการระหว่าง
ระบบอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคุณภาพของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ได้ข้อมูล
ครบถ้วนทุกมุมมอง ท าให้เกิดมาตรฐานทางบัญชี สอดคล้องตามนโยบายบัญชีภาครัฐ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่  1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ 

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

1. เป็นการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ระบบ 
การท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ในแบบ  
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

3. เกิดการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะ
ทางดิจิทัล ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ได้รับการพัฒนาน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

4. มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานรัฐ
ด้วยกัน เพ่ือกระจายข้อมูลไปอย่างทั่วถึงสู่ประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ มีการประสานงานความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง แม่นย า เพ่ือให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลได้ถูกต้อง ไม่ผิดเพ้ียนจากข้อมูลจริง ผ่านการด าเนินงานของศูนย์ Anti-Fake News  
ของรัฐบาลและของกระทรวงการคลัง และเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลังผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ประชาชน/ภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของ
ภาครัฐ ได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตามพฤติกรรมการเปิดรับสารในยุคดิจิทัล 
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5. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย มีระบบการท างานที่เป็นดิจิตอล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี และข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน 

(1.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่ า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ ง านที่มี  
ความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ  
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างาน
และข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาส
ทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 2. ก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึง แบ่งปัน  
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. เกิดการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ระบบ 

การท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

2. ท า ให้การด า เนินงานของภาครั ฐ เป็น ไปด้วย 
ความรวดเร็ว ทันสมัย ตรวจสอบได้ เกิดการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงานของภาครัฐ 
และเพ่ือให้สามารถออกนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและตรงตาม
ความต้องการ 

3. เพ่ือให้ภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา เรียนรู้ 
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย สามารถปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว และรอบโลก ท าให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง 
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รวดเร็ว ป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผ่ านการด าเนินงานของศูนย์ Anti-Fake News  
ของรัฐบาลและของกระทรวงการคลัง และสามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม  
การรับสารของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และท าให้ภาครัฐสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้ตรง
เป้าประสงค์ และรวดเร็ว 

4. ท าให้มีการปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
อย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ และ
ตรวจสอบได ้ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 

(1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มี

ความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบ
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชน
และอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วย  
ความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้า
ยืดหยัดในการกระท าท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึ ก มีความสามารถสูง มุ่ งมั่น  
และเป็นมืออาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สามารถปลูกฝังจิตส านึก การปรับกระบวนการคิด Mindset 

และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความช านาญในวิชาชีพและต่อยอด
องค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

(2) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
เป็นการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

ให้แก่บุคลากรขององค์กร ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้อง เป็นธรรม 
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(2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  ส่ ง เสริมการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ 
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

• เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
เป็นการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

ให้แก่บุคลากรขององค์กร ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้อง เป็นธรรม 

 
๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 
13.2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 
๒.๒.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบาย  - 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  - 

๔) ตัวชี้วัด    - 

๕) กลยุทธ์    - 

 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงการคลัง 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของส านกังานปลัดกระทรวงการคลัง ๘ 
  

ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 
(หากมี) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs * 

(๑) เป้าหมายที่ (Goal)  - 

(๒) เป้าหมายย่อย (Target) - 

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  
4.๑ ภาพรวม 

4.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.๑.๒ พันธกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลง

นโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

รวมถึงการก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพ่ือเสริมสร้าง 

ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 

4.๑.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐและประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน 
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4.1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม* 
๑) เป้าหมาย 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๒) ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

๓) ตัวช้ีวัด 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

4.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
4.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

๑) เป้าหมาย : สามารถด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๒) ค่าเป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3) ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  
4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
(4.2) ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5) โครงการ/การด าเนินงาน  
(5.1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็น

ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(5.2) โครงการศูนย์รวมผลงานวิชาการ 
(5.3) โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจ

ราชการกระทรวงการคลัง 
(5.4) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

กระทรวงการคลัง 
4.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 

๑) เป้าหมาย  : สามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  
สร้างขวัญก าลังใจ มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

๒) ค่าเป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
3) ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากร

บุคคล 
4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน 

(4.2) เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
5) โครงการ/การด าเนินงาน 

(5.1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานของ สป.กค. 
และ สร.กค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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(5.2) โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริตของกระทรวงการคลัง 

4.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๑) เป้าหมาย : มีความพร้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒) ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อยปีละ 1 ระบบ 
3) ตัวช้ีวัด : มีจ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
(4.2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต 

5) โครงการ/การด าเนินงาน 
(5.1) โครงการพัฒนาและเสริมทักษะด้านการสื่อสารแก่ผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงการคลังแก่ประชาชน 
(5.2) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคาร 

ที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง 
(5.3) โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 
(5.4) โครงการปรับเปลี่ ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

กระทรวงการคลัง 
(5.5) โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

เครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง 
(5.6) โครงการจัดหาและย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับ

อาคารกระทรวงการคลังแห่งใหม่ 
(5.7) โ คร งการ พัฒนาและปรั บปรุ ง ศู นย์ ค อม พิว เ ต อร์  

กระทรวงการคลัง ตามมาตรฐานสากล ISO-27001 
(5.8) โครงการบูรณาการการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ 
(5.9) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

กระทรวงการคลัง (MOF Cloud) 
(5.10) โครงการจัดท าระบบการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

(5.11) โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและจัดท า 
ร่างข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai Enhancement) 

(5.12) โครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลั งภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่ระยะที่ 2 (New GFMIS Enhancement) 

(5.13) โครงการ New GFMIS Thai Infrastructure improvement 
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4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
4.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 345,516,330.00  บาท   

หน่วย : บาท 
แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

320,806,330.00 - - - 24,710,000.00 

4.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 

หน่วย : บาท 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 2569 2570 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

2,040,550.00 2,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  10,040,550.00  

เงินรายได้
ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อ่ืน ๆ  700,000.00 7,000,000.00 200,000.00 7,300,000.00 7,200,000.00 22,400,000.00 

๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาเสริมคุณภาพ
บุคลากร 

หน่วย : บาท 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 2569 2570 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

44,000.00 544,000.00  544,000.00 544,000.00 544,000.00 2,220,000.00 

เงินรายได้
ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อ่ืน ๆ  500,000.00  - - - - 500,000.00 
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3) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วย : บาท 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕66 ๒๕67 ๒๕68 2569 2570 วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

298,505,780.00 4,610,000.00 1,810,000.00 1,810,000.00 1,810,000.00 308,545,780.00 

เงินรายได้
ของ
หน่วยงาน 

- - - - - - 

เงินกู้ใน
ประเทศ 

- - - - - - 

เงินกู้
ต่างประเทศ 

- - - - - - 

อ่ืน ๆ  1,810,000.00 - - - - 1,810,000.00 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 

 



ก 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ  SWOT 
Analysis (Strength Weakness Opportunity Threat) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สมรรถนะภายในองค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอก จากการออกแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประกอบด้วย
หน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง 
ท าให้ทราบถึงปัจจัยในแต่ละหัวข้อและสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางแสดง SWOT Analysis ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานกลางและหน่วยงานในระดับนโยบาย 
ท าให้สามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็ว 

S2 มีสภาพแวดล้อมที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอต่อการท างาน 

S3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานใน 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

S4 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีระบบเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานใน
สังกัด 

S5 มีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

W1 ขาดเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน 
W2 ขาดการก าหนดเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงาน 

ในองค์กร ไม่สามารถถ่ายทอดนโยบายลงสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

W3 ขาดการพัฒนาความรู้ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 
W4 การสื่อสารภายในองค์กร และสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบายการด าเนินงาน และ
ผลการด าเนินงานไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร 

W5 ขาดการท างานแบบบูรณาการและการประสานงาน  
W6 ถนัดงานประจ า ขาดการท างานในเชิงรุก และ 

ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O2 กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

O3 กฎกระทรวงมอบอ านาจให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังปฏิบัติภารกิจทั้งในระดับ
กระทรวงและในระดับกรม 

O4 การบริหารจัดการภาครัฐเอ้ือประโยชน์ให้
หน่วยงานน าความรู้ไปเป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

T1 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 

T2 ผลกระทบทางการเมืองมีผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการปฏิบัติงาน 

T3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่คล่องตัวและเกิดความล่าช้า 

T4 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  
ท าให้บุคลากรไม่สามารถพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้ทัน 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังได้ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี SWOT MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางก าหนดกลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยวิธี SWOT MATRIX 

 
  

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1 เป็นศูนย์กลางในการติดตอ่ประสานงานกับ

หน่วยงานกลางและหน่วยงานในระดับ
นโยบาย ท าให้สามารถตอบสนองนโยบายได้
อย่างรวดเร็ว 

S2 มีสภาพแวดลอ้มที่ดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมัย เพียงพอต่อการท างาน 

S3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพืน้ฐานในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

S4 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีระบบ
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารทีเ่ชือ่มโยงกับ 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 

S5 มีการจัดอบรมเพือ่เสริมสร้างทักษะและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน (W) 
W1 ขาดเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน 
W2 ขาดการก าหนดเป้าหมายรว่มกันของ

หน่วยงานในองค์กร ไม่สามารถถ่ายทอด
นโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

W3 ขาดการพัฒนาความรู้ตามสายงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

W4 การสือ่สารภายในองค์กร และสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบาย
การด าเนนิงาน และผลการด าเนินงานไม่
ทั่วถึงทั้งองคก์ร 

W5 ขาดการท างานแบบบูรณาการและ 
การประสานงาน  

W6 ถนัดงานประจ า ขาดการท างานในเชิงรกุ 
และขาดความรเิริม่สร้างสรรค์ในการท างาน 

โอกาส (O) 
O1 องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ 
มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

O2 กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบรหิาร
จัดการทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม สอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาล 

O3 กฎกระทรวงมอบอ านาจให้ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังปฏิบัติภารกิจทั้งในระดับกระทรวง
และในระดับกรม 

O4 การบริหารจัดการภาครัฐเอือ้ประโยชน์ให้หน่วยงาน 
น าความรู้ไปเป็นเครื่องมอืในการยกระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน 

กลยทุธ์เชิงรกุ (SO) 
SO1 ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
SO2 ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

กลยทุธพ์ลกิฟืน้ (WO) 
WO1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้

สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน 

WO2 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

ภยัคกุคาม (T) 
T1 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรฐัที่ 

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร 
T2 ผลกระทบทางการเมอืงมีผลท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายในการปฏิบัติงาน 
T3 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การปฏบัิติงาน 
ไม่คล่องตัวและเกิดความล่าช้า 

T4 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้
บุคลากรไม่สามารถพัฒนาทักษะความสามารถใน 
การใช้ประโยชน์ไดท้ัน 

กลยทุธ์เพื่อการขยายงาน (ST) 
ST1 เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

เพื่อการปฏิบัติงาน 

 

กลยทุธ์เพื่อการตอบสนองความท้าทาย (WT) 
WT1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่รองรับ 

การใช้งานในอนาคต 
 



ค 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาความเสี่ยงขององค์กร หรือปัจจัยเสี่ยง 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางสรุปปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
 ความรู้ และความช านาญงานของบุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความร่วมมือและการประสานงาน 

 

 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณเ์ศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้น าปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา ศึกษาให้การวาง
กลยุทธ์ขององค์กรคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงต่าง  ๆ สามารถเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

ตารางการเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงกับกลยุทธ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ภายใน 
 ความรู้ และความช านาญงานของ

บุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององค์กร 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความร่วมมือและ 

การประสานงาน 

 ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการในการปฏิบัติงาน 
 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ภายนอก 
 นโยบายของรัฐบาล 
 สถานการณเ์ศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม 
 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงาน 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

• ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
• ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
• เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 

 
  



ง 
 

ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ ได้แก่ 

1. ผู้รับบริการภายใน คือ ส านัก/ศูนย์/กลุ่มงานในสังกัด สป.กค. 
2. ผู้รับบริการภายนอก คือ หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงการคลัง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สื่อมวลชน  

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้สอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ สป.กค. ในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังต่องานบริการของ สป.กค.  
ในอนาคต เพ่ือน ามาใช้ก าหนดกลยุทธ์ สป.กค. ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังอย่างถูกต้องดังนี้ 

ตารางการเชื่อมโยงความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
กลยุทธ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ความคิดเห็นและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ควรพัฒนาการปฏิบัติราชการให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

• ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
• ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ควรเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติและ 
มีความตระหนักต่อหน้าที่  

• เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

• พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้
สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน 

ควรมีมาตรการส่งเสริมให้ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

• เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

ควรพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบงานให้เป็นดิจิทัล
มากขึ้น 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้
งานในอนาคต 

 


