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ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด&วยหลักเกณฑ+และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบ

กับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ได&อนุมัติหลักการร%างพระราชกฤษฎีกาว%าด&วยหลักเกณฑ+
และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอให&ส%วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป� ให&สอดคล&องกับยุทธศาสตร+ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ เพ่ือให&การดําเนินงานขององค+กรบรรลุผลตามเป=าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป>นไปอย%างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายได&อย%างถูกต&องรวดเร็ว  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� เพ่ือให&การบริหารราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล&องกับยุทธศาสตร+ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร+สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการคลังได&อย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําองค+กรไปสู%เป=าหมายได&ภายใต&
สถานการณ+และการเปลี่ยนแปลงต%างๆ ท่ีรวดเร็วในปGจจุบัน และตอบสนองต%อความต&องการและความคาดหวัง
ของผู&รับบริการและผู&มีส%วนได&ส%วนเสียได&อย%างเป>นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ป�งบประมาณ 2562 แบ%งเนื้อหาออกเป>น 3 ส%วน 
คือ ส%วนท่ี 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด&วย กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร+ 
ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินงาน และการวิเคราะห+สภาพแวดล&อมขององค+กร ส%วนท่ี 2 สาระสําคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด&วย วิสัยทัศน+ พันธกิจ เป=าประสงค+ ยุทธศาสตร+ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ความเชื่อมโยงและสอดคล&องกับยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง ส%วนท่ี 3 โครงการของหน%วยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีเนื้อหาข&อมูล ประกอบด&วย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด และเป=าหมายการ
ดําเนินงาน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+มีความคาดหวังว%าแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ป�งบประมาณ 2562 จะเป>นเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตร+สู%การปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให&การ
ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป=าประสงค+และนําไปสู%วิสัยทัศน+ขององค+กรต%อไป 
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สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ป�งบประมาณ 2562 ภายใต&แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห+ข&อมูลในเรื่องต%าง ๆ 
ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให&มียุทธศาสตร+ชาติเป>นเป=าหมายการพัฒนาประเทศอย%างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช&เป>นกรอบในการจัดทําแผนต%างๆ ให&สอดคล&องและบูรณาการกันเพ่ือให&เกิดเป>นพลังผลักดัน
ร%วมกันไปสู%เป=าหมายดังกล%าว 

2. ยุทธศาสตร0ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

ในการท่ีจะทําให&ประเทศไทยพัฒนาไปสู%อนาคตอันพึงประสงค+นั้น จําเป>นต&องมีการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตร+การพัฒนาในระยะยาว เพ่ือให&ทุกภาคส%วนในสังคมนําไปเป>นแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด&วย  

1. ด&านความม่ันคง 
2. ด&านการสร&างขีดความสามารถในการแข%งขัน 
3. ด&านพัฒนาและเสริมสร&างทรัพยากรมนุษย+ 
4. ด&านการสร&างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด&านการสร&างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป>นมิตรต%อสิ่งแวดล&อม 
6. ด&านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

ซ่ึงได&ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 เพ่ือให&ส%วนราชการใช&เป>นกรอบในการจัดทํา
แผนต%างๆ ให&สอดคล&อง บูรณาการกัน และมุ%งสู%เป=าหมายเดียวกันในระยะ 20 ป� ต้ังแต% พ.ศ. 2561 – 2580  

3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด5าน  

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กําหนดให&ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย%างน&อยในด&านต%างๆ ให&เกิดผลตามท่ีกําหนดในกฎหมายว%าด&วยแผนและข้ันตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงวิธีการจัดทําแผนต&องให&ประชาชนและหน%วยงานท่ีเก่ียวข&องมีส%วนร%วม ต&องมี
การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศ จํานวน 11 ด&าน ประกอบด&วย  
ด&านการเมือง ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน ด&านกฎหมาย ด&านกระบวนการยุติธรรม ด&านเศรษฐกิจ  
ด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ด&านสาธารณสุข ด&านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด&านสังคม 
ด&านพลังงาน และด&านการป=องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ 
11 ด&าน ได&ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 

4. พระราชกฤษฎีกาว�าด5วยหลักเกณฑ0และวิธีการบริหารกิจการบ5านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 หมวด 1 การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 
 มาตรา 6 การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ได&แก% การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป=าหมาย 

7 ประการ ดังต%อไปนี้ 
 1. เกิดประโยชน+สุขของประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป>น 
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 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส%วนราชการให&ทันต%อเหตุการณ+ 
 6. ประชาชนได&รับการอํานวยความสะดวกและได&รับการตอบสนองความต&องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย%างสมํ่าเสมอ 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุ%งพัฒนาภายใต&หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป>นศูนย+กลางการพัฒนาอย%างมีส%วนร%วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนํามาเป>นหลักในการพัฒนาองค+กร ดังนี้ 

1. การสร&างความโปร%งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให&มีความเป>นมืออาชีพ 
3. การสร&างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. ยุทธศาสตร0ชาติว�าด5วยการป@องกันและปราบปรามทุจริต 
 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร+ชาติว%าด&วยการป=องกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3  

(พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงประกอบไปด&วย 6 ยุทธศาสตร+ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร+ท่ี ๑ สร&างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร+ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต&านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร+ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร+ท่ี ๔ พัฒนาระบบป=องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร+ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร+ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู&การทุจริต 

  (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 

7. พระราชบัญญัติข5อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 หมวด 1 การเปeดเผยข&อมูลข%าวสาร 
 มาตรา 9 หน%วยงานของรัฐต&องจัดให&มีข&อมูลข%าวสารของราชการให&ประชาชนเข&าตรวจดูได& 

8. แผนยุทธศาสตร0การบริหารการเปล่ียนแปลงกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2562 – 2566)  

ประกอบด&วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร+ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร+ท่ี 1 ก า ร เ พ่ิ ม ขี ดคว ามส าม า ร ถ ในกา รป รั บ ตั ว ต% อ ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งของ

กระทรวงการคลัง (Enhancing MOF Capability for Adaptation) 
ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การ ขับ เคลื่ อนการบริหารราชการกระทรวงการคลั งด& วยนวั ตกรรม  

(Innovation Driven MOF) 

9. ยุทธศาสตร0การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร+การจัดสรรงบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได&จัดทําข้ึนให&
สอดคล&องกับ แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญของร%างกรอบยุทธศาสตร+ชาติ ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป=าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
(พ.ศ. 2558 - 2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู%ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายความม่ันคงแห%งชาติ 
(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม%บทอ่ืน ๆ รวมท้ังได&น&อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป>นแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร+การ
จัดสรรงบประมาณ รวม ๖ ยุทธศาสตร+ และรายการค%าดําเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร+ด&านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร+ด&านการสร&างความสามารถในการแข%งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร+ด&านการพัฒนาและเสริมสร&างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร+ด&านการแก&ไขปGญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร&างการเติบโตจากภายใน 
5. ยุทธศาสตร+ด&านการจัดการน้ําและสร&างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป>นมิตรกับสิ่งแวดล&อมอย%าง

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร+ด&านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

และรายการค%าดําเนินการภาครัฐ 

10. ยุทธศาสตร0กระทรวงการคลัง   

ยุทธศาสตร+กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร+ชาติระยะ 20 ป� ได&กําหนดยุทธศาสตร+เพ่ือการ
ขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจรวมท้ังสิ้น 6 ยุทธศาสตร+ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 การเสริมสร&างความม่ันคงทางการคลัง 
ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การสนับสนุนความสามารถในการแข%งขัน 
ยุทธศาสตร+ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร+ท่ี 4 การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร+ท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล&อม 
ยุทธศาสตร+ท่ี 6 การเป>นองค+กรต&นแบบในการบริหารงานอย%างมีธรรมาภิบาล 

11. การวิเคราะห0สภาพแวดล5อมขององค0กร  

 สภาพแวดล&อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะห+โดยใช&หลักการ S.W.O.T. 
Analysis เพ่ือระบุถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ%อน (Weakness) สําหรับการวิเคราะห+สภาพแวดล&อมภายใน 
โอกาส (Opportunity) และข&อจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะห+สภาพแวดล&อมภายนอก ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห+ได& ดังนี้  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) 
S1 เป>นศูนย+กลางในการติดต%อ และประสานงานกับ

หน%วยงานในระดับนโยบาย เช%น สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และหน%วยงานท่ี
เก่ียวข&อง 

S2 ผู&บริหารมีวิสัยทัศน+ ความเป>นผู&นํา ความคิดริเริ่ม
สร&างสรรค+ในการพัฒนาองค+กร และให&การสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน 

S3 มีการกําหนดยุทธศาสตร+และกลยุทธ+ท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุมในทุกด&าน 

S4 ใกล&ชิดกับข&อมูล และมีระบบเครือข%ายข&อมูลข%าวสารท่ี
เชื่อมโยงกับทุกหน%วยงานในสังกัด 

S5 มีโครงสร&างองค+กรท่ีรองรับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีสายการบังคับบัญชาท่ีสั้น 

S6 มีสภาพแวดล&อมท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย เพียงพอต%อการทํางาน 

S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให& สป.กค. ปฏิบัติภารกิจท้ัง
ในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก) 

W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และขาด
ความคิดริเริ่มสร&างสรรค+ในการทํางาน 

W2 ขาดการประสานงานและการถ%ายทอดความรู&ระหว%าง
กันภายในองค+กร 

W3 การประชาสัมพันธ+บทบาท หน&าท่ี และงานขององค+กร
ไม%เพียงพอ 

W4 โครงสร&างตําแหน%งของบุคลากรยังไม%เหมาะสม 
W5 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพบุคลากรไม%

เหมาะสม 
W6 การสื่อสาร และสร&างความเข&าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 

นโยบายการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไม%ท่ัวถึง
ท้ังองค+กร 

W7 ภารกิจหลักไม%ชัดเจน องค+กรมีภารกิจเฉพาะงาน
สนับสนุน 

W8 แผนงาน/โครงการ และเป=าหมายการปฏิบัติงานไม%
ตอบสนองเป=าหมายเชิงยุทธศาสตร+ 

 
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 กระแสสังคมเร%งรัดให&ภาคราชการมีการบริหารจัดการ

ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร%งใสและเป>น
ธรรม สอดคล&องกับหลักธรรมาภิบาล 

O2 องค+ความรู&และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม% 
สามารถนํามาประยุกต+ใช&ใน การปฏิบัติงานให&มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O3 การบริหารจัดการภาครัฐให&การสนับสนุนหน%วยงานนํา
ความรู&ไปเป>นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

O4 นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุน และกําหนดทิศทางการ
บริหารงานไว&อย%างชัดเจน 

 
 
 
 
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก) 

T1 สถานการณ+ทางการเมืองมีผลต%อการกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงาน 

T2 ปริมาณงานท่ีนอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 
งานให&ความร%วมมือจากหน%วยงานภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงส%งผลต%องานประจํา 

T3 ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไม%
เพียงพอต%อความต&องการของบุคลากร 

T4 ขาดความร%วมมือและขาดการมีส%วนร%วมจากหน%วยงาน
ภายนอก 

T5 สภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต%างประเทศท่ีผันผวน
ไม%แน%นอนมีผลต%อการดําเนินงานขององค+กร 

T6 การได&รับงบประมาณท่ีไม%เพียงพอต%อการดําเนินงานของ 
สป.กค. 

T7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส+ท่ีพยายามเข&าถึง
ฐานข&อมูลของกระทรวงการคลัง 

(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับ
แรก) 
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 จากการวิเคราะห+สภาพแวดล&อมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะห+สมรรถนะ
ภายในองค+กรและสภาพแวดล&อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองค+กรออกเป>นแต%ละหัวข&อได&ดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ�อน 

สป.กค. เป>นศูนย+กลางในการติดต%อประสานงาน
กับหน%วยงานกลางและหน%วยงานในระดับนโยบาย ทํา
ให&สามารถตอบสนองนโยบายได&อย%างรวดเร็วใกล&ชิดกับ
ข&อมูล และมีระบบเครือข%ายข&อมูลข%าวสารท่ีเชื่อมโยง
กับทุกหน%วยงานในสังกัดอีกท้ังการท่ีผู&บริหารมีวิสัยทัศน+ 
ความเป>นผู&นํา ความคิดริเริ่มสร&างสรรค+ในการพัฒนา
องค+กร และให&การสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน
รวมถึงมีสภาพแวดล&อมท่ีดี และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพียงพอต%อการทํางานมีโครงสร&าง
ขององค+กรท่ีรองรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีสายการบังคับบัญชาสั้นมีการกําหนดยุทธศาสตร+ 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และเป=าหมายการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจนและครอบคลุมในทุกด&าน 

งานส%วนใหญ%ใน สป.กค. เป>นงานประจํา ขาด
การ ทํ า ง าน เชิ ง รุ ก  มีภ า ร กิ จหลั ก ไม% ชั ด เ จน 
ความก&าวหน&าในสายงานอาชีพไม%แน%นอน ขาดการ
ประสานงานและการถ%ายถอดความรู&ระหว%างกันใน
องค+กร รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ+ในบทบาท
และหน&าท่ีในองค+กรโดยเฉพาะการสร&างและรักษา
ภาพลักษณ+ ท่ี ดีขององค+กรรวมถึงการบริหาร
อัตรากําลังและศักยภาพของบุคลากรไม%เหมาะสม
นอกจากนั้น การสื่อสารภายในองค+กร และการ
สร&างความเข&าใจเก่ียวกับกฎระเบียบ นโยบายการ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไม% ท่ัวถึง ท้ัง
องค+กรรวมไปถึงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู&บริหาร
เป>นประจํา ทําให&ไม%มีความต%อเนื่องในการดําเนิน
ภารกิจหลักขององค+กร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

สป.กค. มีองค+ความรู&และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม% สามารถนํามาประยุกต+ใช&ในการ
ปฏิบัติงานให&มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมีนโยบายรัฐบาลท่ี
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงานไว&อย%าง
ชัดเจนกฎกระทรวงมอบอํานาจให& สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรมในด&าน
การบริหารจัดการภาครัฐให&การสนับสนุนหน%วยงานนํา
ความรู&ไปเป>นเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและกระแสสังคมเร%งรัดให&ภาคราชการมีการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร%งใส
และเป>นธรรม สอดคล&องกับหลักธรรมาภิบาล 
กฎกระทรวงมอบอํานาจให& สป.กค. ปฏิบัติภารกิจท้ังใน
ระดับกระทรวงและในระดับกรม 

 

ปGจจัยภายนอกมีผลกระทบต%อ สป.กค.
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดําเนินงานขององค+กรท่ีมีผลกระทบมาจากทาง
การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ด&านปริมาณงานท่ี
นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก และความซํ้าซ&อน
ของภารกิจ ประกอบกับขาดความร%วมมือและขาด
การ มีส% วนร% วมจากหน% วยงานภายนอกแล ะ
ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไม%
เพียงพอต%อความต&องการของบุคลากรนอกจากนั้น
สภาวะแวดล&อมทางการเมืองและเศรษฐกิจยังส%งผล
ต%อภาพลักษณ+ขององค+กรและความก&าวหน&าทาง
เทคโนโลยีทําให&อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส+ท่ี
พยายามเข&าถึงฐานข&อมูลของกระทรวงการคลังมี
มากข้ึนตามไปด&วย 
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 12. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2561 
 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2562 ได&พิจารณาจากผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2561 ซ่ึงมีประเด็นปGจจัยสนับสนุน และปGญหาอุปสรรคต%อการดําเนินงาน
ในภาพรวมขององค+กร ดังนี้ 

ปZจจัยสนับสนุน ปZญหาอุปสรรค 
1. ผู&บริหารให&ความสําคัญและส%งเสรมิการดําเนินงาน 
2. บุคลากรมีความรู& และความสามารถ ตลอดจนความ

มุ%งมั่น และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
3. อุปกรณ+และเครื่องใช&สํานักงานท่ีเพียงพอ 

และมีประสิทธิภาพพร&อมใช&งาน 
4. การได&รับการสนับสนุนด&านการจัดสรรงบประมาณ 
5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานอย%างต%อเน่ือง

ระบบคอมพิวเตอร+และเครือข%ายท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

1. การได&รับข&อมลูท่ีไม%ครบถ&วน และมีความล%าช&า 
จากหน%วยงานท่ีเก่ียวข&อง 

2. การได&รับงบประมาณล%าช&า หรือไม%เพียงพอต%อการ 
ดําเนินงาน 

3. หน%วยงานภายนอกไม%ให&ความร%วมมือในการติดต%อ 
ประสานงาน 

 จากปGจจัยสนับสนุนและปGญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกล%าว 
สป.กค. จึงได&กําหนดแนวทาง/ข&อเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ป�งบประมาณ 2562 ให&
บรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ 
 1. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เข&าใจง%าย เพ่ือให&
สามารถปฏิบัติงานได&อย%างถูกต&อง  
 2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย%างต%อเนื่อง เพ่ือให&สอดคล&องกับนโยบายของ
ผู&บริหาร ยุทธศาสตร+ รวมท้ัง รับฟGงความคิดเห็น ข&อดีและข&อเสีย ผลกระทบด&านต%างๆ จากผู&ใช&บริการ และผู&มี
ส%วนได&ส%วนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 3. การได&รับการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุง 
เพ่ิมเติมอุปกรณ+ เครื่องใช&สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร+และเครือข%ายให&ทันสมัย พร&อมใช& และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
 4. ส%งเสริมให&บุคลากรทุกระดับเข&ารับการฝ�กอบรมและสัมมนาอย%างท่ัวถึง และต%อเนื่อง เพ่ือ
ปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมทักษะ ความรู& และความชํานาญให&ถูกต&อง ต%อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน 

 5. ปรับปรุงสภาพแวดล&อมและสวัสดิการให&แก%บุคลากรทุกระดับ มีกระบวนการสร&างขวัญ
และกําลังใจให&บุคลากรเกิดความสุขในการปฏิบัติงานท้ังกายภาพและสภาพจิตใจ 

 6. ปรับปรุงโครงสร&าง และเพ่ิมอัตรากําลังให&เหมาะสมกับภารกิจและหน&าท่ีความรับผิดชอบ
ของแต%ละหน%วยงานในสังกัด 
 7. เพ่ิมการประสานงานบูรณาการข&อมูลเพ่ือลดความซํ้าซ&อนของการติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต%างๆ  
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ส�วนท่ี 2 
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แผนยุทธศาสตร0สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 
วิสัยทัศน0 : เป\นศูนย0กลางการบริหารงานของ กระทรวงการคลังทีม่ีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1. กําหนดนโยบาย เป=าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร&องทุกข+ของส%วนราชการใน

สังกัดกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตร+การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป>นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 6. เผยแพร%ข&อมูลสารสนเทศด&านการคลังแก%สาธารณชนเพื่อเสริมสร&างความเชื่อมั่นต%อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

7. เป>นศูนย+ข&อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให&คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช&ประโยชน+ของข&อมูลของหน%วยงานในสังกัดกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู%ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข&อง 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป=องกันและปราบปรามทุจริตและการส%งเสริมคุ&มครองจริยธรรมในกระทรวง 
 

ยุทธศาสตร0ที่: 2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ0ที่: 2.1 
กํากับ ติดตามและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหน%วยงานใน
สังกัดอย%างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

กลยุทธ0ที่: 2.2 
ส%งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการองค+กร 

กลยุทธ0ที่: 2.3 
เสรมิสร&างคุณธรรมและความ
โปร%งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ0ที่: 2.4 
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการ
คลังในเชิงรกุที่ครอบคลมุทุก

กลุ%มเป=าหมายอย%างมปีระสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ0ที่: 2.5 
พัฒนาองค+ความรู&ภายในองค+กร 

ยุทธศาสตร0ที่: 3 
พัฒนาและเสริมสร&างคุณภาพ

บุคลากร 

กลยุทธ0ที่: 3.1 
ส%งเสริมบุคลากรให& 

เก%ง ดี มีสุข 

กลยุทธ0ที่: 3.2 
จัดการงานบริหารบุคคล

อย%างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร0ที่ : 1 
เสรมิสร&างศักยภาพต%อการ

ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 

กลยุทธ0ที่: 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให&

เกิดผลสมัฤทธิ์ตามเป=าหมายเชิง
ยุทธศาสตร+ 

กลยุทธ0ที่: 1.2 
สร&างนวัตกรรมและ 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร0ที่: 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ0ที่: 4.1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

เพื่อรองรับการบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ0ที่: 4.2 
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข&อมูล

ระหว%างหน%วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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วิสัยทัศน0 

 เป>นศูนย+กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

 1. กําหนดนโยบาย เป=าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
 2. พัฒนายุทธศาสตร+การบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลงนโยบายเป>นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
 3. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบายและ
วางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
 4. ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยู%ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
 5. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร&องทุกข+ของส%วน
ราชการในสังกัดกระทรวง 
 6. เผยแพร%ข&อมูลสารสนเทศด&านการคลังแก%สาธารณชนเพ่ือเสริมสร&างความเชื่อม่ันต%อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 7. เป>นศูนย+ข&อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให&คําแนะนําเก่ียวกับนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังการใช&ประโยชน+ของข&อมูลของหน%วยงานในสังกัดกระทรวง 
 8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป=องกันและปราบปรามทุจริตและการส%งเสริมคุ&มครองจริยธรรมในกระทรวง 

เป@าประสงค0 

 1. เป>นศูนย+กลางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ของกระทรวงการคลัง 
 2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และโปร%งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเป>นคนเก%ง คนดี และมีคุณธรรม 
 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพ่ือรองรับการทํางานระหว%างหน%วยงาน
ในสังกัดอย%างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร0ท่ี 1: เสริมสร&างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
เป@าประสงค0 : หน%วยงานในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายได&อย%างมีประสิทธิภาพ และพร&อมรับกับการ 
 เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตัวช้ีวัด : ร&อยละเฉลี่ยถ%วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต&ยุทธศาสตร+ท่ี 1 

กลยุทธ0ท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานให&เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป=าหมายเชิงยุทธศาสตร+ 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : เพ่ือให&หน%วยงานแปลงยุทธศาสตร+ไปสู%การปฏิบัติได&อย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

กลยุทธ0ท่ี 1.2 : สร&างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : เพ่ือให&เกิดนวัตกรรมการบริหารองค+กร และนําไปสู%การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ยุทธศาสตร0ท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เป@าประสงค0 : หน%วยงานในสังกัดดําเนินงานอย%างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด : ร&อยละเฉลี่ยถ%วงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใต&ยุทธศาสตร+ท่ี 2 

กลยุทธ0ท่ี 2.1  :  กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหน%วยงานในสังกัดอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : หน%วยงานในกํากับดําเนินงานอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ0ท่ี 2.2  :  ส%งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค+กร 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเป>นท่ียอมรับ 

กลยุทธ0ท่ี 2.3  : เสริมสร&างคุณธรรมและความโปร%งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : เพ่ือการพัฒนาองค+กรให&เกิดความโปร%งใส 

กลยุทธ0ท่ี 2.4  : ดําเนินงานสือ่สารสารนิเทศการคลังในเชิงรกุท่ีครอบคลุมทุกกลุ%มเป=าหมายอย%างมีประสิทธิภาพ 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังให&เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล&องกับ
สถานการณ+ปGจจุบัน 

กลยุทธ0ท่ี 2.5  : พัฒนาองค+ความรู&ภายในองค+กร 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : เพ่ือสร&างองค+ความรู&อยู%คู%กระทรวงอย%างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร0ท่ี 3: พัฒนาและเสริมสร&างคุณภาพบุคลากร 
เป@าประสงค0 :  บุคลากรมีความรู&และสามารถปฏิบัติงานได&อย%างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด : ร&อยละความพึงพอใจของบุคลากรต%อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ0ท่ี 3.1 : ส%งเสริมบุคลากรให& เก%ง ดี มีสุข 

เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : เพ่ือให&บุคลากรมีความรู&ความสามารถและปฏิบัติงานอย%างมีความสุข 

กลยุทธ0ท่ี 3.2  : จัดการงานบริหารบุคคลอย%างมีประสิทธิภาพ 

เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 : : เพ่ือการบริหารงานบุคคลอย%างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร0ท่ี 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
เป@าประสงค0 :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร&อยละเฉลี่ยถ%วงน้ําหนักของความผิดพลาดท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงการคลังไม%สามารถปฏิบัติงานได&อย%างต%อเนื่อง 

กลยุทธ0ท่ี 4.1 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการบริหารงานของกระทรวงการคลัง 

เป@าประสงค0ของกลยุทธ0  : เพ่ือให&มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ0ท่ี 4.2 : พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข&อมูลระหว%างหน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
เป@าประสงค0ของกลยุทธ0 :  เพ่ือให&เกิดการเชื่อมโยงเครือข%ายการใช&ข&อมูลร%วมกันระหว%างหน%วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล5องระหว�างยุทธศาสตร0ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
กับยุทธศาสตร0สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ยุทธศาสตร0ชาติ  

พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร0 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. ยุทธศาสตร+ชาติด&านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร+ชาติด&านการสร&างขีด

ความสามารถในการแข%งขัน 
3. ยุทธศาสตร+ชาติด&านการสร&าง

โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

4. ยุทธศาสตร+ชาติด&านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน 
2. ด&านกฎหมาย 
3. ด&านเศรษฐกิจ 
4. ด&านการป=องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร0ที่  1 
เสรมิสร&างศักยภาพการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
 
ยุทธศาสตร0ที่  2 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร0ที่ 3 
พัฒนาและเสริมสร&างคุณภาพบุคลากร 
 
ยุทธศาสตร0ที่ 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 

กลยุทธ0ที่ 1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให&เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป=าหมายเชิงยุทธศาสตร+ 
กลยุทธ0ที่ 1.2 สร&างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธ0ที่ 2.1 กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน%วยงานในสังกัดอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ0ที่ 2.2 ส%งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค+กร 
กลยุทธ0ที่ 2.3 เสริมสร&างคุณธรรมและความโปร%งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ0ที่ 2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่
ครอบคลมุทุกกลุ%มเป=าหมายอย%างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ0ที่ 2.5 พัฒนาองค+ความรู&ภายในองค+กร 
 
กลยุทธ0ที่ 3.1 ส%งเสริมบุคลากรให& เก%ง ดี มีสุข 
กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอย%างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ0ที่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการบรหิารงานของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0ที่ 4.2 พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข&อมูลระหว%าง
หน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคล�องระหว�างยุทธศาสตร�กระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตร�สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตร�กระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร�สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

1. เสรมิสร5างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0 : 
1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให&เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป=าหมายเชิง
ยุทธศาสตร+ 

 1.2 สร&างนวัตกรรมและบริหารการเปลีย่นแปลง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0 :   

 2.1 กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานของหน%วยงาน
ในสังกัดอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 ส%งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค+กร 
2.3 เสรมิสร&างคุณธรรมและความโปร%งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม
ทุกกลุ%มเป=าหมายอย%างมีประสิทธิภาพ 

 2.5 พัฒนาองค+ความรู&ภายในองค+กร 

3. พัฒนาและเสริมสร5างคุณภาพบุคลากร 
กลยุทธ0 :   
3.1 ส%งเสริมบุคลากรให&เก%ง ดี มีสุข 
3.2 จัดการงานบรหิารบุคคลอย%างมีประสิทธิภาพ 

4. บริหารจัดการด5านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0 :   

 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง 

 4.2 พัฒนาและเช่ือมโยงระบบข&อมลูระหว%างหน%วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

1. การเสรมิสร&างความมั่นคงทางการคลัง 

2. การสนับสนุนความสามารถและ 
ศักยภาพในการแข%งขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 

4. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

5. การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล&อม 

6. การเป>นองค+กรต&นแบบในการบริหารงาน 
อย%างมีธรรมาภิบาล 
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ในการน้ี แผนงาน/โครงการภายใต&แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังป�งบประมาณ 2562 มี
ความสอดคล&องกับประเด็นดังน้ี  

1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน  
3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําป�งบประมาณ 2562 (มาตรา 44)  
4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงิน) 
5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
6. อ่ืนๆ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+

ของ PMQA เป>นต&น 
ซึ่งหน%วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทวงการคลังได&จัดทําแผนงาน/โครงการ สรุปได&ดังน้ี  

ลําดับ หน�วยงาน จํานวนแผนงาน/โครงการ จํานวนตัวชี้วัด 
1. สบก. 2 2 
2. ศทส. 9 9 
3. สตป. 3 3 
4. สบค. 4 4 
5. สนย. 3 4 
6. สตก. 3 3 
7. สตน. 1 1 
8. สร. 1 2 
9. กพร. 2 2 

10. กสค. 1 1 
11. กกม. 2 2 
12. ศปท. 3 3 

รวม 34 36 
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จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล5องกับประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร0สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
จํานวน

แผนงาน/
โครงการ 

จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล5องกับประเด็นต�างๆ  

ยุทธศาสตร0ที่  1 เสริมสร&างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0ที่ 1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานให&เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป=าหมายเชิงยุทธศาสตร+ 3 ยุทธศาสตร+ชาติ (2)* มาตรา 44 (1) 
กลยุทธ0ที่ 1.2 สร&างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 1 ยุทธศาสตร+ชาติ (1) งบประมาณ (1) นโยบาย (1) อื่นๆ (1) 
ยุทธศาสตร0ที่  2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0ที่ 2.1 กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหน%วยงานในสังกัดอย%างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3 ยุทธศาสตร+ชาติ (2) มาตรา 44 (1) งบประมาณ (2) อื่นๆ (1) 

กลยุทธ0ที่ 2.2 ส%งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค+กร 8 ยุทธศาสตร+ชาติ (1) ปฏริูปประเทศ (1) มาตรา 44 (2) งบประมาณ (1)  
นโยบาย (1) อื่นๆ (5) 

กลยุทธ0ที่ 2.3 เสริมสร&างคุณธรรมและความโปร%งใสตามหลักธรรมาภิบาล 3 ยุทธศาสตร+ชาติ (2) ปฏริูปประเทศ (2) มาตรา 44 (1) งบประมาณ (2)  
กลยุทธ0ที่ 2.4 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุกกลุ%มเป=าหมาย
อย%างมีประสิทธิภาพ 

1 มาตรา 44 (1) 

กลยุทธ0ที่ 2.5 พัฒนาองค+ความรู&ภายในองค+กร 2 ยุทธศาสตร+ชาติ (1) ปฏิรูปประเทศ (1) มาตรา 44 (1) อื่นๆ (1) 
ยุทธศาสตร0ที่  3 พัฒนาและเสริมสร&างคุณภาพบุคลากร 
กลยุทธ0ที่ 3.1 ส%งเสริมบุคลากรให& เก%ง ดี มีสุข 2 ยุทธศาสตร+ชาต ิ(2) ปฏิรปูประเทศ (2) งบประมาณ (2) นโยบาย (2) 
กลยุทธ0ที่ 3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอย%างมีประสิทธิภาพ 3 ยุทธศาสตร+ชาติ (3) ปฏิรูปประเทศ (3) มาตรา 44 (1) งบประมาณ (1) 
ยุทธศาสตร0ที่  4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ0ที่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อรองรับการบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 

5 ยุทธศาสตร+ชาติ (2) ปฏริูปประเทศ (2) มาตรา 44 (2) งบประมาณ (4)  
อื่นๆ (2) 

กลยุทธ0 ที่  4.2 พัฒนาการเ ชื่อมโยงระบบฐานข&อมูลระหว%างหน%วยงานในสั ง กัด
กระทรวงการคลัง 

3 ยุทธศาสตร+ชาติ (3) ปฏริูปประเทศ (3) มาตรา 44 (3) งบประมาณ (3) 
นโยบาย (2) 

รวมจํานวนแผนงาน/โครงการ 34  
หมายเหตุ: * ตัวเลขในวงเล็บเป>นจํานวนแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล&องในแต%ละประเด็น 
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ตารางสรุปกรอบการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 
 

กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร+ที่ 1 เสริมสร&างศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง         
กลยุทธ+ที่ 1.1 : 
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให&เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป=าหมายเชิงยุทธศาสตร+ 

เพื่อให&หน%วยงานแปลง
ยุทธศาสตร+ไปสู%การ
ปฏิบัติได&อย%างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 จัดทํารายงาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ตาม

แผนปฏิบัติการฯ 
ในไตรมาสที่ 1 
ของป� 2562 

แล&วเสร็จ 

- ดําเนินการ
ตามระดับ

คะแนนที่ 1 
และจัดทํา
รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ 
ในไตรมาสที่ 

2 ของป� 
2562  

แล&วเสร็จ 

ดําเนินการ
ตามระดับ

คะแนนที่ 3 
และจัดทํา
รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ 
ในไตรมาสที่ 

3 ของป� 
2562  

แล&วเสร็จ 

จัดทํา
รายงาน 
ผลการ

ดําเนินงาน
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ 
ในไตรมาสที่ 
1-3 ของป� 

2562  
แล&วเสร็จ 

ภายใน 15 
วันทําการ
หลังจาก
ได&รับ

รายงาน
ครบถ&วน 

 สนย. 

  การดําเนินการด&านนโยบายและ
ยุทธศาสตร+งบประมาณของ
กระทรวงการคลังและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการด&านนโยบายและ
ยุทธศาสตร+งบประมาณของ
กระทรวงการคลังและ สป.กค. 

ระดับ 5 จัดทํา
ข&อสังเกตของ
คณะกรรมา 
ธิการวิสามัญ

พิจารณา 
ร%าง

พระราชบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ%าย
ประจําป�

งบประมาณ 

กําหนด
เป=าหมาย

การ
ให&บริการ
กระทรวง 
เป=าหมาย

การ
ให&บริการ
หน%วยงาน 

ตัวชี้วัด และ
ผลสัมฤทธิ์

ดําเนินการ
เชื่อมโยง
นโยบาย/

ยุทธศาสตร+
การจัดสรร
งบประมาณ 
ยุทธศาสตร+
กระทรวง 
การคลัง 

และ
เป=าหมาย

ประสานงาน
และ

จัดเตรียม
ข&อมูล

ประกอบ 
การชี้แจง

การ
พิจารณา

ร%างพระราช 
บัญญัติ

งบประมาณ

ประสานงาน
ติดตาม

ข&อมูลตามที่
คณะ 

กรรมาธิการ
งบประมาณ 
ขอเพิ่มเติม  

 สนย. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 
พ.ศ. 2562 
ของกระทรวง 
การคลังและ 

สป.กค. 

ของการ 
ใช&จ%าย

งบประมาณ
ของ

กระทรวง 
การคลังและ 

สป.กค. 
ประจําป�

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

การ
ให&บริการ
กระทรวง

และ
เป=าหมายการ
ให&บริการ

ของ สป.กค. 
ในระบบ  

e-Budgeting 
ของ สงป. 

รายจ%าย
ประจําป�

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ของ
กระทรวง 

การคลังและ 
สป.กค. 

  การประเมินส%วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร&อยละความสําเร็จของการ
ประเมินส%วนราชการตาม
มาตรฐานการปรับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 
44) ประจาํป� พ.ศ. 2562  
หมายเหตุ 
- เป>นการคํานวณผลสําเร็จตาม
เป=าหมายของตัวชี้วัดที่อยู%ใน
องค+ประกอบที่ 1 Agenda 
base และองค+ประกอบที่ 2  
Functional base) 

ร&อยละ 80 ร&อยละ 60 ร&อยละ 65 ร&อยละ 70 ร&อยละ 75 ร&อยละ 80  กพร. 

กลยุทธ+ที่ 1.2  
สร&างนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให&เกิดนวัตกรรม
การบริหารองค+กร และ
นําไปสู%การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

โครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง 

1. ร&อยละความสําเร็จในการ
ปรับปรุงองค+ความรู&เรื่อง 
บูรณาการภาษ ี

100% 60% 70% 80% 90% 100%  สนย. 

2. . การเผยแพร%ข&อมูล/ความรู&
แก%ประชาชนเพจคลินิก 
ภาษีกระทรวงการคลัง 

 
 

>25,000 
ครั้ง 

>15,000  
ครั้ง 

>18,000  
ครั้ง 

>20,000  
ครั้ง 

>23,000  
ครั้ง 

>25,000  
ครั้ง 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

 

ยุทธศาสตร+ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง         

กลยุทธ+ที่ 2.1 กาํกับ 
ติดตาม และตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
หน%วยงานในสังกัดอย%าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

หน%วยงานในกาํกับ
ดําเนินงานอย%างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข�อมูลด�านการตรวจราชการ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ร%าง TOR โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข&อมูลด&านการตรวจราชการ 

ระดับ 5 ศึกษาความ
ต&องการของ

ผู&ใช&เพื่อ
ออกแบบ
ระบบ 

จัดทํา
โครงการ
เสนอขอ
อนุมัติ 

แต%งตั้ง
คณะทํางาน
พัฒนาระบบ
แอพพลิเคชั่น

เพื่องาน
ตรวจราชการ 

เสนอ
โครงการขอ
ใช&เงินจาก

ค%าใช&จ%ายเก็บ
ภาษีท&องถิ่น 

10% 

จัดทําร%าง
ขอบเขตของ

งาน 

 สตป. 

โครงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส%วน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

ร&อยละเฉลี่ยของการดําเนินการ
ตามแผนการตรวจสอบประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร&อยละ  100   ร&อยละ  20  ร&อยละ  40   ร&อยละ 60   ร&อยละ  80 ร&อยละ 100  สตก. 

การดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจาํป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ร&อยละของจาํนวนงาน
ตรวจสอบ ที่ดําเนินการแล&ว
เสร็จตามแผน การตรวจสอบ
ประจําป� 

ร&อยละ 100 ร&อยละ 20 
 

ร&อยละ 40 
 

ร&อยละ 60 
 

ร&อยละ 80 
 

ร&อยละ 100 
 

 สตน. 

กลยุทธ+ที่ 2.2 ส%งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
จัดการองค+กร 

เพื่อการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพและเป>นที่
ยอมรับ 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ร&อยละของความสําเร็จของการ
ดําเนินการขั้นตอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ&าง โดยวธิีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส+  
(e-Bidding) (โครงการปรับปรุง
ระบบกล&องวงจรปeด CCTV) 

ร&อยละ 100 ร&อยละ 60 ร&อยละ 70 ร&อยละ 80 ร&อยละ 90 ร&อยละ 100  สบก. 

แผนงานการเบิกจ%ายเงิน
งบประมาณรายจ%ายภาพรวมของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ประจําป�งบประมาณ 2562 

ร&อยละการใช&จ%ายงบประมาณ
รายจ%ายภาพรวม (ไม%รวม 
งบกลาง) ทั้งนี้ การใช&จ%าย
งบประมาณให&หมายความ
รวมถึง การก%อหนี้ผูกพันและ
การเบิกจ%ายเงินงบประมาณ 

ร&อยละ 100 ร&อยละ 80 ร&อยละ 85 ร&อยละ 90 ร&อยละ 95 ร&อยละ 100  สบก. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 
การดําเนินการตามแผนปฏิรูป
องค+การของส%วนราชการใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร&อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปฏิรูป
องค+การ สป.กค  

ร&อยละ 80 ร&อยละ 60 ร&อยละ 65 ร&อยละ 70 ร&อยละ 75 ร&อยละ 80  กพร. 

  แผนการใช& IP Address ในการส%ง
ข&อมูลราชการและการสื่อสาร
ระหว%างกันของส%วนตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง 

ร&อยละของบุคลากรในส%วน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ที่
สามารถรับ-ส%งข&อมูลอย%างน&อย 
10 เรื่อง/คน/ป� 

ร&อยละ 100 ร&อยละ 20 ร&อยละ 40 ร&อยละ 60 ร&อยละ 80 ร&อยละ 100  สตก. 

โครงการการดําเนินการ
ประสานงานคดีปกครองหรือแก&ต%าง
คดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ร&อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการประสานงานคดีหรือ
แก&ต%างคดี 

ร&อยละ 80 ร&อยละ 60 ร&อยละ 65 ร&อยละ 70 ร&อยละ 75 ร&อยละ 80  กกม. 

โครงการการดําเนินการพจิารณา
อุทธรณ+คําสั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+
คําสั่งทางปกครอง 

ร&อยละความสําเร็จของการเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาต%อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+
คําสั่งทางปกครอง 
หมายเหตุ: นับเรื่องเข&าตั้งแต%
วันที่ 1 กันยายน  2561 – 
31 สิงหาคม  2562 

ร&อยละ 80 ร&อยละ 60 ร&อยละ 65 ร&อยละ 70 ร&อยละ 75 ร&อยละ 80  กกม. 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ
รัฐมนตรี 

1. ร&อยละเฉลี่ยของความรู& 
ความเข&าใจที่เพิ่มขึ้นต%อภารกจิ
ด&านการประชุมคณะรัฐมนตรี
ของบุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี  

ร&อยละ 85 ร&อยละ 76 ร&อยละ 78 ร&อยละ 80 ร&อยละ 82 ร&อยละ 85  สร. 
 

 

2. ร&อยละเฉลี่ยของความรู& 
ความเข&าใจที่เพิ่มขึ้นต%อภารกจิ
ด&านการประชุมรัฐสภาของ
บุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี  

ร&อยละ 85 ร&อยละ 76 ร&อยละ 78 ร&อยละ 80 ร&อยละ 82 ร&อยละ 85  
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 
  โครงการยกระดับการให&บริการของ

ศูนย+บริการร%วมกระทรวงการคลัง 
ระดับความสําเร็จในการกําหนด
กรอบแนวทางการยกระดับ 
การให&บริการของศูนย+บริการ
ร%วมกระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 ทบทวนคําสั่ง
แต%งตั้ง

คณะกรรมการ
ศูนย+บริการ

ร%วมกระทรวง 
การคลัง 

ประชุม
คณะกรรมกา
รศูนย+บริการ

ร%วม
กระทรวง 
การคลัง 

ศึกษา 
รวบรวม

ข&อมูลจาก
ส%วนราชการ
ในสังกัดเพื่อ
ประกอบการ
พัฒนาการ
ให&บริการ
ประชาชน 

จัดหา
อุปกรณ+ด&าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ที่มี
ประสิทธภิาพ

ไว&รองรับ 
ผู&มาติดต%อ
ราชการ 

ร%างกรอบ
แนวทางใน
การพัฒนา
ระบบการ
ให&บริการ

ประชาชน ณ 
ศูนย+บริการ

ร%วม
กระทรวง 
การคลัง 

 สตป. 

กลยุทธ+ที่ 2.3 
เสริมสร&างคุณธรรมและ
ความโปร%งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาองค+กรให&
เกิดความโปร%งใส 

โครงการพัฒนาระบบ  
e-Complaint 

 

 

 
 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบรับเรื่องราวร&องทุกข+ 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  
(e-Complaint) 

ระดับ 5 สํารวจความ
ต&องการของ

ผู&ใช&งาน 

ศึกษาความ
ต&องการของ
ผู&ใช&งานเพื่อ
นํามากาํหนด

รูปแบบ 

วิเคราะห+และ
ออกแบบ
ระบบ 

พัฒนาระบบ
การแสดง
สถานะ
เรื่องราว 

ร&องทุกข+ และ
ปรับปรุง

ระบบให&ตรง
กับความ

ต&องการของ
ผู&ใช&งาน 

ร%วมกับ ศทส. 

ทดสอบระบบ
และใช&งาน

จริง 

 สตป. 

  โครงการอบรมเสริมสร&างความรู&
ความเข&าใจในการป=องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และปลูกฝGงทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดี ป�งบประมาณ 
2562 
 

ร&อยละเฉลี่ยของความรู& 
ความเข&าใจของผู&เข&าร%วม
โครงการฯ 

ร&อยละ 85 ร&อยละ 65 ร&อยละ 70 ร&อยละ 75 ร&อยละ 80 ร&อยละ 85  ศปท. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

  โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร&าง
ความรู&ความเข&าใจในการป=องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน%วยงานในสังกัด 
กระทรวงการคลัง 

ร&อยละเฉลี่ยของความรู& 
ความเข&าใจของผู&เข&าร%วม
โครงการ 

ร&อยละ 85 ร&อยละ 65 ร&อยละ 70 ร&อยละ 75 ร&อยละ 80 ร&อยละ 85  ศปท. 

กลยุทธ+ที่ 2.4 
ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิง
รุกที่ครอบคลุมทุก
กลุ%มเป=าหมายอย%างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสารนิเทศ
การคลังให&เกิด
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล&องกับ
สถานการณ+ปGจจุบัน 

การยกระดับงานเผยแพร%
ประชาสัมพันธ+ของกระทรวงการคลัง  
ให&สอดคล&องกับพฤติกรรมการ
เปeดรับสารของสาธารณชน (MOF 
Cloud System) 

ระดับความสําเร็จในการ
ยกระดับงานเผยแพร%
ประชาสัมพันธ+ของ
กระทรวงการคลัง ให&สอดคล&อง
กับพฤติกรรมการเปeดรับสาร
ของสาธารณชน (MOF Cloud 
System) 

ระดับ 5 ขอรับการ
สนับสนุน

ระบบ Cloud 
จาก ศทส. 

อบรมให&
ความรู& 

บุคลากร 
กสค. ให&มี
ทักษะใน

การใช&ระบบ
MOF 
Cloud 
System 

ทดลองเปeด
ใช&ระบบ 
MOF 
Cloud 
System 

ตรวจสอบ/
วิเคราะห+
การใช&งาน

ระบบ MOF 
Cloud 
System 

เปeดใช&ระบบ 
MOF 
Cloud 
System 
อย%างเป>น
ทางการ 

 กสค. 

กลยุทธ+ที่ 2.5 พัฒนา
องค+ความรู&ภายใน
องค+กร 

เพื่อสร&างองค+ความรู&อยู%
คู%กระทรวงอย%างยั่งยืน 

โครงการวิเคราะห+ความเสี่ยงและการ
จัดทําแผน/คู%มือการบริหารความเสี่ยง
ด&านการทุจริตขององค+กร 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู%มือการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 ศึกษารวบรวม
และวิเคราะห+

ข&อมูลที่
เกี่ยวข&องกับ 
ข&อร&องเรียน
การทุจริต 
กระทรวง 
การคลัง 

กําหนด
แบบฟอร+ม 
การประเมิน
ความเสี่ยง 

เสนอรองปลัด
กระทรวงการ
คลังและแจ&ง

เวียนให&
หน%วยงานใน

สังกัด
กระทรวง 
การคลัง 

 

ประเมินความ
เสี่ยง รอบ 6 
เดือน และ

เสนอ 
รองปลัด 
กระทรวง 
การคลัง 

ประเมินความ
เสี่ยง รอบ 
12 เดือน 
และเสนอ 
รองปลัด 
กระทรวง 
การคลัง 

จัดทํารูปเล%ม
คู%มือการ

ประเมินความ
เสี่ยงการ
ทุจริต

กระทรวง 
การคลัง 

 ศปท. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

  โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของส%วนตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง  
 
 

ระดับความสําเร็จการทบทวน
คู%มือการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ป� 

ระดับ 5 วางแผนการ
ทบทวน 
คู%มือการ

ปฏิบัติงาน 

ศึกษา/
วิเคราะห+/
รวบรวม
ข&อมูล ที่

เกี่ยวข&องกับ
คู%มือการ

ปฏิบัติงานที่
ต&องการ
ทบทวน 

จัดทําร%าง
คู%มือการ

ปฏิบัติงาน 

เสนอร%าง 
คู%มือการ

ปฏิบัติงานต%อ
ผู&ตรวจสอบ

ภายใน
กระทรวง

พิจารณาให&
ความเห็นชอบ 

จัดทํา 
คู%มือการ

ปฏิบัติงาน
เพื่อใช&ใน

การ
ปฏิบัติงาน
ของ สตก. 
ในป�ต%อไป 

 สตก. 

ยุทธศาสตร+ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร&างคุณภาพบุคลากร         
กลยุทธ+ที่ 3.1 ส%งเสริม
บุคลากรให&เก%ง ดี มีสุข 

เพื่อให&บุคลากรมีความรู&
ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติงานอย%างมี
ความสุข 

โครงการฝ�กอบรมสําหรับข&าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู%ระหว%างทดลอง
ปฏิบัติหน&าที่ราชการประจําป�
งบประมาณ 2562 (หลักสูตร 
“การเป>นข&าราชการที่ดี”) 

ร&อยละของบุคลากรที่มีคะแนน 
Post-Test สูงกว%าคะแนน 
Pre -test 

ร&อยละ 90 ร&อยละ 50 ร&อยละ 60 ร&อยละ 70 ร&อยละ 80 ร&อยละ 90  สบค. 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด&านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร&อยละของบุคลากรของ
กระทรวงการคลังที่ผ%านเกณฑ+
การฝ�กอบรมด&านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระดับ 5 
(ไม%น&อยกว%า 
ร&อยละ 90) 

น&อยกว%า 
ร&อยละ 75 
ของบุคลากร
ที่ผ%านเกณฑ+
การฝ�กอบรม 

ไม%น&อยกว%า
ร&อยละ 75 
ของบุคลากร
ที่ผ%านเกณฑ+
การฝ�กอบรม 

ไม%น&อยกว%า
ร&อยละ 80 
ของบุคลากร
ที่ผ%านเกณฑ+
การฝ�กอบรม 

ไม%น&อยกว%า
ร&อยละ 85 
ของบุคลากร
ที่ผ%านเกณฑ+
การฝ�กอบรม 

ไม%น&อยกว%า
ร&อยละ 90 
ของบุคลากร
ที่ผ%านเกณฑ+
การฝ�กอบรม 

 ศทส. 

กลยุทธ+ที่ 3.2 จัดการ
งานบริหารบุคคลอย%าง
มีประสิทธิภาพ 
 

เพื่อการบริหารงาน
บุคคลอย%างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการบริหารอัตรากาํลังของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการบริหาร
อัตรากําลังข&าราชการ
กระทรวงการคลัง โดยการ
เกลี่ยอัตราเกษยีณ ประจาํป�
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 5 ศึกษา 
วิเคราะห+  

ความต&องการ
อัตรากําลัง

ข&าราชการของ
ส%วนราชการใน
สังกัดกระทรวง 

การคลัง 

พิจารณา
กําหนด

หลักเกณฑ+
การขอรับการ

จัดสรร
อัตรากําลัง

ข&าราชการใน
กรณีต%างๆ 

แจ&งให& 
ส%วนราชการใน
สังกัดกระทรวง 

การคลัง  
จัดส%งเอกสาร  

เข&าชี้แจง
ข&อเท็จจริงและ

ดําเนินการ
อื่น  ๆแก%

คณะทํางาน 

จัดเตรียม
ข&อมูลนําเสนอ 

อ.ก.พ.
กระทรวง 

นําเสนอ
ข&อสรุป 
รายป� 

งบประมาณ  
ต%อ อ.ก.พ. 
กระทรวง 

 สบค. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

  โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข&ารับ
ราชการในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ผ%านระบบ
ออนไลน+ 

ร&อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู&สมัครงานที่มีต%อการสมัคร
งานผ%านระบบออนไลน+ 

ร&อยละ 70 ร&อยละ 40 ร&อยละ 50 ร&อยละ 60 ร&อยละ 70 ร&อยละ 80  สบค. 

โครงการจัดทํา Webpage สํานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
Webpage ของสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 ศึกษา แนวทาง 
วิเคราะห+ หารือ
กับ ศทส. และ 
ผู&ที่เกี่ยวข&อง 

ออกแบบการ
ใช&งานตาม

ความต&องการ
ของทุก 

ส%วนงานใน 
สบค. 

ป=อนข&อมูลที่
ต&องการ

นําเสนอใน
ระบบ 

ทดสอบระบบ
และปรับปรุง

แก&ไข 

ประชาสัมพันธ+
การใช&งาน 

 สบค. 

ยุทธศาสตร+ที่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง         
กลยุทธ+ที่ 4.1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง 

เพื่อให&สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ
บริการ Tax Single Sign On  
(Tax SSO) 

ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
บริการ Tax Single Sign On 
(Tax SSO) 

ระดับ 5 ปรับปรุงข&อมูล
เว็บไซต+ระบบ
บริการ Tax 
Single Sign 

On (Tax SSO) 

เก็บรวบรวม
ความต&องการ 

การแก&ไข/
ปรับปรุง

กระบวนงาน 
(Change 

Requirement) 

พัฒนาและ
ปรับปรุง

กระบวนงาน
ระบบบริการ 
Tax Single 
Sign On 

(Tax SSO) 

จัดทําระบบ
ติดตาม

ตรวจสอบการ
ทํางาน 

(Monitoring) 
ของระบบ

บริการ Tax 
Single Sign 
On (Tax 

SSO) 

ตรวจสอบ 
ช%องโหว% 

(Vulnerability 
Assessment) 

ระบบเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

 ศทส. 

โครงการจัดทําระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% 
(New GFMIS Thai) 

ระดับความสําเร็จพัฒนาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New 
GFMIS Thai) 

ระดับ 5 เก็บความ
ต&องการของ

ผู&ใช&งาน     

ออกแบบ
ระบบงาน 

พัฒนาระบบ
ในส%วนของ
ระบบ MIS   

พัฒนาระบบ
ในส%วนของ 
Agency 
Level 

พัฒนาระบบ
ในส%วนของ 

Government 
Level 

 ศทส. 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส+ 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ 

ระดับ 5 จัดทํา 
ร%างขอบเขต

ของงาน (TOR) 
และราคากลาง

โครงการฯ 

ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ&าง
และลงนามใน

สัญญา 

สํารวจและ
เก็บรวบรวม
ความต&องการ 
(Requirement)  

ออกแบบ
ระบบงาน 

 

จัดทํา
แบบจําลอง

ต&นแบบ 
(Prototype)  

 ศทส. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย+
คอมพิวเตอร+หลักและคอมพิวเตอร+
สํารองกระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จการดําเนิน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ศูนย+คอมพิวเตอร+หลักและ
คอมพิวเตอร+สํารอง
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
โครงการ 

(Action Plan) 
ให&เสร็จ

เรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

จัดทําและ
ออกแบบ

แผนผังระบบ
เครือข%าย 
(Network 

Diagram) ให&
เสร็จเรียบร&อย

ภายใน
ระยะเวลาที่

กําหนด 

จัดทําและ
ออกแบบ

แผนผังแสดง
อุปกรณ+ใน 
Rack (Rack 
Layout) ให&

เสร็จเรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

จัดทําและ
ออกแบบ

แผนผังระบบ
กล&องโทรทัศน+

วงจรปeด 
(CCTV) ชนิด
เครือข%าย (IP) 

ให&เสร็จ
เรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

จัดหาอุปกรณ+
ระบบ

กล&องโทรทัศน+
วงจรปeด 

(CCTV) ชนิด
เครือข%าย (IP) 

ได&อย%าง
ถูกต&อง

ครบถ&วน 
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

 ศทส. 

โครงการพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของกระทรวงการคลัง 
 

ระดับความสําเร็จการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 จัดทําแผนการ
ดําเนินงานให&
เสร็จเรียบร&อย

ภายใน
ระยะเวลาที่

กําหนด 

จัดทํารายงาน
การออกแบบ
ระบบให&เสร็จ

เรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

จัดทําแผน
และรูปแบบ
การติดตั้ง

ระบบให&เสร็จ
เรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

จัดทํา
โปสเตอร+เพื่อ
สร&างความ

ตระหนักการ
ใช&งานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ

สื่อสารอย%าง
ปลอดภัยให&

เสร็จเรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

จัดทําเอกสาร
ร%าง

แนวนโยบาย
ด&านความ

มั่นคง
ปลอดภัยของ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

การคลัง 
ให&เสร็จ

เรียบร&อย
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนด 

 ศทส. 
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กลยุทธ0ตามประเด็น
ยุทธศาสตร0 

เป@าประสงค0 
ของกลยุทธ0 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป@าหมายป� 

2562 
เกณฑ0การให5คะแนน หมาย

เหตุ 
ผู5รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 
กลยุทธ+ที่ 4.2 
พัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบฐานข&อมูล
ระหว%างหน%วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

เพื่อให&เกิดการเชื่อมโยง
เครือข%ายการใช&ข&อมูล
ร%วมกันระหว%าง
หน%วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังที่มี
ความปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการบริการและเผยแพร%ข&อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ 
(MoF Open Data Services) 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริการและเผยแพร%ข&อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลัง
สาธารณะ (MoF Open Data 
Services) 

ระดับ 5 จัดทําเอกสาร
แผนการดําเนิน

โครงการ 

จัดทําเอกสาร
สรุปการ

วิเคราะห+และ
ออกแบบ
ระบบ 

พัฒนา
ระบบงาน 

ทดสอบ
ระบบงาน 

ระบบสามารถ
ให&บริการและ
เผยแพร%ข&อมูล
สาธารณะได& 

 ศทส. 

โครงการบูรณาการสืบค&นข&อมูล 3 
กรมภาษ ี(Tax Search Engine) 
ระยะที่ 2 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบูรณาการสืบค&น
ข&อมูล 3 กรมภาษี (Tax 
Search Engine) ระยะที่ 2 

ระดับ 5 รวบรวมความ
ต&องการระบบ 

จัดทํา
แบบจําลอง

ต&นแบบ 
(prototype) 

สําหรับ
ระบบงาน 

พัฒนาระบบ
การนําเข&า
ข&อมูลและ

ตรวจสอบผล
การนําเข&า

ข&อมูล 

พัฒนาระบบ
กํากับและ
ติดตามการ
เสียภาษ ี

ทดสอบ
ระบบงาน 

 ศทส. 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�มีบัตร
สวัสดิการแห)งรัฐ 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู&มีบัตรสวัสดิการแห%งรัฐ 

ระดับ 5 กําหนด
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

จัดทําระบบ
รองรับการ
แสดงความ
ประสงค+เข&า

ร%วม
มาตรการ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิตผู&มีบัตร
สวัสดิการ
แห%งรัฐ 

จัดทําระบบ
รองรับการ
สัมภาษณ+
ตามแบบ
ประเมิน

และเมนูการ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

การคัดแยก
ข&อมูลเพื่อ
มอบหมาย
หน%วยงาน
พัฒนาไป
ดําเนินการ
พัฒนาตาม
โครงการฯ 
ที่อยู%ใน
ความ

รับผิดชอบ 

การติดตาม
การพัฒนา

และ
ประเมินผล
โครงการ 

 ศทส. 
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ส�วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังได&จัดทํายุทธศาสตร+กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร+ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังให&สอดคล&องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการ
ปรับเปล่ียนกลไกการขับเคล่ือนการเติบโตชุดใหม% (New Growth Engines) เพื่อปฏิรูปโครงสร&างเศรษฐกิจของ
ไทย ให&หลุดพ&นกับดักประเทศรายได&ปานกลาง กับดักความเหล่ือมลํ้าของความม่ังค่ัง และกับดักความไม%สมดุลในการ
พัฒนา กระทรวงการคลังจึงได&กําหนดให&หน%วยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง ประจําป�
งบประมาณ 2561 – 2564 เพื่อใช&เป>นกรอบในการดําเนินงานและกําหนดให&หน%วยงานในสังกัดรายงานผลการ
ดําเนินงานให&กระทรวงการคลังทราบเป>นรายไตรมาสต%อไป 

2. วัตถุประสงค0 
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง และเป=าหมายของประเทศ
ไทย 4.0 ซ่ึงใช&เป>นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให&แก%หน%วยงานในสังกัดและสามารถใช&ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังต%อไปได& 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) ...ไม%มี......................................................................................................................... 
แหล%งเงินที่ใช& ...ไม%มี........................................................................................................................ 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) ....ไม%มี................................................................................ 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร+ชาติ  
ณ ส้ินป�งบประมาณ 2561 และ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 - 3 ป�งบประมาณ 2562 
ผลลัพธ0  : หน%วยงานในสังกัดนําแผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลังไปใช&เป>นกรอบในการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงานให&กระทรวงการคลังทราบเป>นรายไตรมาส ซ่ึงรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกล%าวจะช%วยทําให&ผู&บริหารสามารถพิจารณากําหนดนโยบาย เร%งรัดติดตามการดําเนินงาน และแก&ไข
ปGญหาต%าง ๆ ได&ทันท%วงที 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางตรัยลดา ดรงคมาศ ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการส%วนพฒันายุทธศาสตร+และแผน 

หน%วยงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+  0 - 2126 – 5800 ต%อ 2649 

ชื่อ-สกุล นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร ตําแหน%ง  นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หน%วยงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+  0 - 2126 – 5800 ต%อ 2695 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายสทิธิรัตน+ ดรงคมาศ ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ 

หน%วยงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+ 0 - 2126 – 5800 ต%อ 2636 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง 

5 5 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน : 

ระดับ
คะแนน 

คําอธิบายเกณฑ0การให5คะแนน 

1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ ในไตรมาสท่ี 1 ของป� 2562 แล&วเสร็จ  
2 - 
3 ดําเนินการตามระดับคะแนนท่ี 1 และจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ ในไตรมาสท่ี 2 ของป� 

2562 แล&วเสรจ็  
4 ดําเนินการตามระดับคะแนนท่ี 3 และจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ ในไตรมาสท่ี 3 ของป� 

2562 แล&วเสรจ็  
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการฯ ในไตรมาสท่ี 1-3 ของป� 2562 แล&วเสร็จ ภายใน 

15 วันทําการหลังจากได&รบัรายงานครบถ&วน 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการคลัง 
ประจําป�งบประมาณ 
2561 - 2564  

ติดตามผลการ
ดําเนินงานฯ  
รายไตรมาส 
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การดําเนินการด5านนโยบายและยุทธศาสตร0งบประมาณ 
ของกระทรวงการคลังและสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
สํานักงบประมาณ (สงป.) ได&กําหนดให&กระทรวงการคลังดําเนินการกําหนดเป=าหมายการให&บริการและ

ตัวช้ีวัดของกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกําหนดให& สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (สป.กค.) กําหนดเป=าหมายการให&บริการหน%วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวช้ีวัดระดับ 
ต%าง ๆ ของ สป.กค. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช&เป>นแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการ
ดําเนินงานให&สอดคล&องกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กระทรวงการคลัง โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได&ดําเนินการดังน้ี  
1) กําหนดเป=าหมายการให&บริการกระทรวงและตัวช้ีวัดของกระทรวงการคลังและ สป.กค. ให&มี 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร+ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบาย/ยุทธศาสตร+การจัดสรรงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง  

2) ดําเนินการในระบบ e-Budgeting เพื่อให&หน%วยงานในสังกัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ%าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดําเนินการในส%วนที่เก่ียวข&องต%อไปได& 

3) ประสานงานและจัดเตรียมข&อมูลประกอบการช้ีแจงการพิจารณาร%างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ%ายประจําป� พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการคลังและหน%วยงานในสังกัดที่ได&รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ%ายประจําป� 

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อให&หน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได&รับจัดสรรงบประมาณรายจ%ายประจําป� 2563 ที่ มี 

ความสอดคล&องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร+ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ยุทธศาสตร+การจัดสรร
งบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 
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4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) ...ไม%มี......................................................................................................................... 
แหล%งเงินที่ใช& ...ไม%มี........................................................................................................................ 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) ....ไม%มี................................................................................ 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : หน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได&รับจัดสรรงบประมาณรายจ%ายประจําป� 2563  
ที่มีความสอดคล&องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร+ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ยุทธศาสตร+การ
จัดสรรงบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
ผลลัพธ0 : หน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได&มีงบประมาณรายจ%ายประจําป� สําหรับใช&เป>นหลัก 
ในการจ%ายเงินแผ%นดิน เพื่อดําเนินแผนงาน/โครงการต%าง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหน&าที่ของหน%วยงาน 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางตรัยลดา ดรงคมาศ ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการส%วนพฒันายุทธศาสตร+และแผน 

หน%วยงานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+0 - 2126 – 5800 ต%อ 2649 

ชื่อ-สกุล นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร ตําแหน%ง  นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หน%วยงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+   0 - 2126 – 5800 ต%อ  2695 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายสทิธิรัตน+ ดรงคมาศ ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ 

หน%วยงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+ 0 - 2126 – 5800 ต%อ 2636 
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9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด&านนโยบาย
และยุทธศาสตร+งบประมาณของ
กระทรวงการคลังและ สป.กค. 

5 5 5 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน : 
ระดับคะแนน คําอธิบายเกณฑ0การให5คะแนน 

1 จัดทําข&อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร%างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงการคลังและ สป.กค. 

2 กําหนดเป=าหมายการให&บริการกระทรวง เป=าหมายการให&บริการหน%วยงาน ตัวช้ีวัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช&จ%ายงบประมาณ
ของกระทรวงการคลังและ สป.กค. ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 ดําเนินการเช่ือมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร+การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง และเป=าหมายการให&บริการ
กระทรวงและเป=าหมายการให&บริการของ สป.กค. ในระบบ e-Budgeting ของ สงป.  

4 ประสานงานและจัดเตรียมข&อมูลประกอบการช้ีแจงการพิจารณาร%างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการคลังและ สป.กค. 

5 ประสานงานติดตามข&อมูลตามท่ีคณะกรรมาธิการงบประมาณขอเพิ่มเติม 
หมายเหตุ : การดําเนินการเป>นไปตามปฏิทินงบประมาณ หรือตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําข&อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร%าง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ%าย
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของ
กระทรวงการคลังและ 
สป.กค. 

จัดทําข&อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ 
แล&วเสร็จ ตามท่ี 
สงป. กาํหนด 

            

2. กําหนดเป=าหมายการ
ให&บริการกระทรวง 
เป=าหมายการให&บริการ
หน%วยงาน ตัวช้ีวัด และ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช&
จ%ายงบประมาณของ
กระทรวงการคลังและ 
สป.กค. ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กําหนดเป=าหมายการ
ให&บริการฯ แล&วเสร็จ 
ตามท่ี สงป. กําหนด 

            

3. ดําเนินการเช่ือมโยง
นโยบาย/ยุทธศาสตร+
การจัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร+
กระทรวงการคลัง และ
เป=าหมายการให&บริการ
กระทรวงและเป=าหมาย
การให&บริการของ 
สป.กค. ในระบบ  

ดําเนินการเช่ือมโยง
นโยบาย/ยุทธศาสตร+ฯ 
แล&วเสร็จ ตามท่ี 
สงป. กาํหนด 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

e-Budgeting  
ของ สงป.  
4. ประสานงานและ
จัดเตรียมข&อมูล
ประกอบการช้ีแจงการ
พิจารณาร%าง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ%าย
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงการคลังและ 
สป.กค. 

ประสานงานและ
จัดเตรียมข&อมูล
ประกอบการช้ีแจง
การพิจารณาร%าง
พระราชบัญญัติฯแล&ว
เสร็จ ตามท่ี สงป. 
กําหนด 

            

5. ประสานงานติดตาม
ข&อมูลตามท่ี
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณขอเพิ่มเติม 

ประสานงานติดตาม
ข&อมูลตามท่ี
คณะกรรมาธิการ
งบประมาณ  
ขอเพิ่มเติม  
แล&วเสร็จ ตามท่ี 
สงป. กาํหนด 
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การประเมินส�วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
1. สาระสําคัญ 

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให&ทุกส%วนราชการดําเนินการตามแนวทางการประเมินมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) แทนการจัดทําคําร ับรองการปฏิบัต ิราชการเป>น 
ลายลักษณ+อักษรเพื่อให&สามารถใช&เป>นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และสามารถ
นําผลงานไปใช&ประกอบการให&คุณให&โทษต%อหน%วยงานและผู&บริหาร ลดความซํ้าซ&อน และภาระต%อ 
ส%วนราชการ เพื่อประโยชน+ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ%นดินซึ่งกําหนดให&ทุกส%วนราชการ
จะต&องประเมินผลการปฏิบัติราชการตามองค+ประกอบที่กําหนด 5 องค+ประกอบ คือ 1) ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานตามหลักภารกิจพื ้นฐาน (Functional Base) 2) ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม 
หลักภารกิจยุทธศาสตร+ที่ได&รับมอบหมายเป>นพิเศษ (Agenda Base) 3) ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการการดําเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน%วยงาน (Area Base) 
ปGจจุบันเป>นตัวช้ีวัด การพัฒนา Database ของจังหวัด( สป.กค.ไม%ต&องดําเนินการ) 4) ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตัวช้ีวัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base) 5) ตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปองค+การของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อพัฒนาระบบการดําเนินการของส%วนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจที่ สําคัญของรัฐบาล และ 

เพิ่มศักยภาพของส%วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (อยู%ในองค+ประกอบที่ 1 Agenda base และ 2 Functional base) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน   2562  

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)      ไม%มี 
แหล%งเงินที่ใช&     ไม%มี 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)       ไม%มี  
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6 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ผลการประเมินผ%านเกณฑ+มาตรฐาน 
ผลลัพธ+ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถบรรลุตามเป=าหมายตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการที่กําหนดไว& 
7 ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 

ไม%มี 

8 ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล นางสาว นวลสกุล  พวงบุบผา ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการ 
หน%วยงาน กลุ%มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท+ 2667 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  
ช่ือ-สกุล นางรัชนี ชุนเจริญ ตําแหน%ง ผู&อํานวยการกลุ%มพัฒนาระบบบริหาร 
หน%วยงาน กลุ%มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท+ 2618 

9 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละความสาํเรจ็ของการประเมนิส%วน
ราชการตามมาตรฐานการปรับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) ประจําป� 
พ.ศ. 2562  
หมายเหต ุ
- เป>นการคํานวณผลสําเร็จตามเป=าหมายของ
ตัวช้ีวัดท่ีอยู%ในองค+ประกอบท่ี 1 Agenda 
base และ องค+ประกอบท่ี 2  Functional 
base) 

- - - ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
60 

ร&อยละ 
65 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
75 

ร&อยละ 
80 
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10 แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาตัวช้ีวัดของ 
สป.กค. เพื่อนําเสนอ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

รับทราบผลการ
พิจารณาของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

            

2. มอบหมายตัวช้ีวัด 
 
 
 
  

มีการมอบหมาย
ตัวช้ีวัดให&
หน%วยงาน
ผู&รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

            

3. ติดตามผลความก&าวหน&า
รอบ 6 เดือน 
 
 
 

มีการรายงานผล
ความคืบหน&า
ของการ
ดําเนินการของ
ตัวช้ีวัดจาก
หน%วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

            

4. ดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดและติดตามผล
การดําเนินงาน รอบ 
12  เดือน 

มีการรายงานผล
ความคืบหน&า
ของการ
ดําเนินการของ
ตัวช้ีวัดจาก
หน%วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

            

5. เตรียมเอกสาร
หลักฐานตัวช้ีวัดเพือ่
รายงานผ%านระบบ  
e-SAR ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ต%อไป 

มีเอกสาร
หลักฐานท่ี
เกีย่วข&องกับการ
ดําเนินการของ
ตัวช้ีวัดของ 
สป.กค. จาก
หน%วยงานท่ี
รับผิดชอบ เพื่อ
นําส%ง สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
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โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
1. สาระสําคัญ 

ด&วยการเปล่ียนแปลงสภาพของโครงสร&างทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาเทคโนโลยี วิวัฒนาการรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจ ค%านิยมและพฤติกรรมของผู&ผลิตและผู&บริโภค รวมถึงปGจจัยต%างๆ ที่เป>นผลมาจากต%างประเทศ 
ส%งผลให&ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจําเป>นต&องมีการปรับตัว ออกมาตรการ เปล่ียนแปลงนโยบาย และเตรียม
ความพร&อมรับมือในด&านต%างๆ อยู%ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย%างยิ่ง ประเทศไทยในปGจจุบันที่กําลังปรับปรุงแก&ไข
และพัฒนารูปแบบการดําเนินเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม% เพื่อหลุดพ&นการเป>นประเทศที่กําลังพัฒนาให&
เป>นประเทศที่พัฒนาแล&ว หรือ Thailand 4.0 โดยการปรับเปล่ียนโครงสร&างเศรษฐกิจของประเทศ ให&เป>น
เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด&วยนวัตกรรม กระทรวงการคลังในฐานะหน%วยงานภาครัฐช้ันนําที่มีบทบาทหน&าที่และ
ความรับผิดชอบทางด&านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ มีความจําเป>นอย%างยิ่งที่จะต&องปรับเปล่ียน
และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานให&มีความต%อเน่ือง สอดคล&อง และเท%าทันการเปล่ียนแปลงต%างๆ ที่กําลังจะ
เกิดข้ึน อันจะนําไปสู%เป=าหมายในการเพิ่มศักยภาพการทํางาน และการพัฒนาประสิทธิภาพของการให&บริการที่
มีความทันสมัย เพื่อสร&างประโยชน+และความพึงพอใจให&กับประชาชนและประเทศชาติต%อไป 

ดังน้ันเพื่อให&บรรลุเป=าหมายในการดําเนินงานดังกล%าว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ จึงดําเนินการต%อยอด
โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังให&มีความต%อเน่ือง สอดคล&องกับการเปล่ียนแปลง เน&นการส่ือสารให&เกิดการ
รับรู&และความเข&าใจระหว%างรัฐกับประชาชนให&มากยิ่งข้ึน ทั้งในเชิงความสําคัญของการจัดเก็บภาษี ความรู&พื้นฐาน
เรื่องภาษี ตลอดจนมาตรการทางภาษีต%างๆ ของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการกําหนดนโยบายและ
การจัดเก็บภาษีให&มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป>นแนวทางที่จะส%งผลทําให&กระทรวงการคลังบรรลุเป=าหมายที่วางไว&อย%าง
แท&จริง 

2. วัตถุประสงค0 
1) เพื่อเป>นการเสริมสร&างองค+ความรู&เรื่องบูรณาการภาษีให&ตรงกับความต&องการของกลุ%มเป=าหมาย และส%งเสริม

ภาพลักษณ+ที่ดีของกระทรวงการคลัง 
2) เพื่อเป>นการเผยแพร%องค+ความรู&เรื่องบูรณาการภาษีและประชาสัมพันธ+โครงการฯ ให&กลุ%มเป=าหมายรับทราบ

อย%างทั่วถึง 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ด&านการสร&างความสามารถในการ 
แข%งขัน) 

� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562(โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA  

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน 
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5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.2 งบประมาณ ไม%มี 
5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ).......................................................................................... 

6 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต  1. องค+ความรู&ด&านภาษีที่มีความครบถ&วนสมบูรณ+ 
  2. จํานวนผู&ติดตามเพจมีจํานวนมากข้ึน 
ผลลัพธ+  1. ผู&ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได&ความรู&ความเข&าใจในเรื่อง
   บูรณาการภาษี 

7 ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
-  

8 ผู5รับผิดชอบ 

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล                    นายวรุต วิกรมโรจนานันท+ ตําแหน%ง     นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หน%วยงาน                 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+                          2647 

ช่ือ-สกุล                        นายพจน+ บริสทุธ์ิ ตําแหน%ง     นักวิเคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หน%วยงาน                 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+                          2673 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล                    นายสิทธิรัตน+ ดรงคมาศ ตําแหน%ง       ผู&อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ 

หน%วยงาน                 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร+ โทรศัพท+                         2636 

9 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
1. ร&อยละความสําเร็จในการ
ปรับปรุงองค+ความรู&เร่ืองบูรณา
การภาษ ี

   100% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. การเผยแพร%ข&อมูล/ความรู&แก%
ประชาชนเพจคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง 

   >25,000
คร้ัง 

>15,000 >18,000 >20,000 >23,000 >25,000 

หมายเหตุ: ประเมินผล ณ ส้ินป�งบประมาณ 2561 (30 กันยายน 2561) 
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10 แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 
1.แก&ไขข&อมูล
เร่ืองภาษขีอง

กรมสรรพสามิต 
(40%) 

ข&อมูลภาษีของ
กรมสรรพสามิต

ท่ีถูกต&อง 

            

2.แก&ไขข&อมูล
เร่ืองภาษขีอง
กรมสรรพากร 

(60%) 

ข&อมูลภาษีของ
กรมสรรหากรท่ี

ถูกต&อง 

            

3.แก&ไขข&อมูล
เร่ืองภาษขีอง
กรมศุลกากร 

(80%) 

ข&อมูลภาษีของ
กรมศุลกากรท่ี

ถูกต&อง 

            

4. แก&ไขข&อมูล
เร่ืองบูรณาการ
ภาษี (100%) 

ข&อมูลบูรณาการ
ภาษีที่ถูกต&อง 

            

กิจกรรมที่ 2 
1.ศึกษาข&อมูล
และข%าวสารใน
ปGจจุบัน เพือ่
นํามาเป>นหัวข&อ
ในการ Post 

ประชาชนและ
ผู&ติดตามสามารถ
เข&าถงึโพสต+ได& 

            

2.ออกแบบและ
จัดทําหัวข&อเพื่อ
นํามาเป>นหัวข&อ
ในการ Post  

ประชาชนและ
ผู&ติดตามสามารถ
เข&าถงึโพสต+ได& 

            

3.ศึกษาข&อมูล
และข%าวสารใน
เพจต%างๆ เพื่อ
นํามาเป>นหัวข&อ
ในการ Share 

ประชาชนและ
ผู&ติดตามสามารถ
เข&าถงึโพสต+ได& 
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โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข5อมูลด5านการตรวจราชการ 
 

1. สาระสําคัญ 
การตรวจราชการเป>นมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผ%นดินที่จะทําให&การปฏิบัติราชการ  

หรือการจัดทําภารกิจของหน%วยงานกระทรวงการคลังเป>นไปตามเป=าหมายและยุทธศาสตร+ อีกทั้ง ยังเป>นการ
แก&ไขปGญหาอุปสรรคต%างๆ อันเกิดจากการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง หรือนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อก%อให&เกิดประโยชน+สุขแก%ประชาชน 

ปGจจุบันกระแสการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน+ (Globalization) ได&ส%งผลให&เกิดการพัฒนารูปแบบของการ
ปฏิบัติงานอย%างมาก ระบบการบริหารราชการจึงจําเป>นอย%างยิ่งที่จะต&องผลักดันให&เกิดการปรับตัวให&ทันต%อ
เหตุการณ+และทันต%อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปGจจุบัน ซ่ึงรัฐบาลได&ตระหนักถึงความสําคัญกับ
สถานการณ+ดังกล%าว โดยมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานและการให&บริการของภาครัฐไปสู%การเป>นรัฐบาล
ดิจิทัล ด&วยการใช&นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป>นเครื่องมือในการสร&างสรรค+ผลผลิตนวัตกรรม เอาการ
ปฏิรูปกระบวนทัศน+การทํางานและการให&บริการของภาครัฐด&วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช&ประโยชน+จาก
ข&อมูลเพื่อให&การปฏิ บั ติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร%งใส ขณะเดียวกัน สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได&กําหนดนโยบายว%า จะต&องยึดหลักการพัฒนาเทคโนโลยี องค+กร และกําลังคน ด&วยการ
เปล่ียนแปลงโฉมกระทรวงการคลัง ให&เป>นดิจิทัลใน ๓ มิติ คือ มิติของกระบวนการทํางานด&วยเทคโนโลยี 
(Technology) ที่จะเน&นการบริหารจัดการและใช&ประโยชน+จากข&อมูลที่มีอยู%เป>น จํานวนมาก (Big Data)  
มิติของการปรับปรุงข&อมูลองค+กร (Organization) รวมทั้งมิติการสร&างเสริมองค+ความรู&ให&กับบุคลากร
(Personnel) ให&ทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนไปเพื่อให&สอดรับกับการเป>น Thailand ๔.๐  

สํานักตรวจสอบและประเมินผล จึงนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช&ในการพัฒนาระบบงานตรวจราชการของ
กระทรวงการคลัง โดยการจัดเก็บและประมวลผลข&อมูลในรูปแบบ Application เพื่ออํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว สําหรับผู&บริหารและเจ&าหน&าที่ผู&ปฏิบัติงาน และช%วยให&การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค0 
2.๑ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตรวจราชการ มีระบบฐานข&อมูล (Big Data) ที่ครอบคลุม

ทุกด&านสามารถใช&สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําป� และมีระบบสนับสนุนการ
วิเคราะห+ผลการดําเนินงานตรวจราชการ 

๒.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประชุม e-Meeting ลดกระดาษให&เหลือน&อยที่สุดหรือไม%
ใช&เลย (Paperless) 

2 .๓ เพื่ อพัฒนารูปแบบการบริหารการตรวจสอบระบบงานตรวจราชการ ( Inspector File 
Management) เพื่อความปลอดภัย 

2.๔ เพื่อใช&เป>นส่ือในงานตรวจราชการ มีระบบอัจฉริยะเพื่อบริหารงานและการจินตภาพข&อมูล 
(Business Intelligence and Data Visualization) 

2.๕ เพื่อสร&างเสริมองค+ความรู&ให&กับบุคลากร มีอุปกรณ+และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช&ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล การตรวจราชการ 

2.๖ เพื่อส%งเสริมสนับสนุนให&การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ทั้งด&านรายได& 
รายจ%าย และงานดูแลทรัพย+สินของทางราชการ ให&เกิดประโยชน+และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (องค+ประกอบที่ 5 Potential Base) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 
 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  9,950,000.- บาท (เก&าล&านเก&าแสนห&าหม่ืนบาทถ&วน)   
   
แหล%งเงินที่ใช& เงินฝากค%าใช&จ%ายเก็บภาษีท&องถ่ิน 10%   

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) .......................................................................................... 
 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต   - มีระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข&อมูลด&านการตรวจราชการบน Web application 
ผลลัพธ+   - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช%วยสนับสนุนการบริหารจัดการข&อมูลด&านการตรวจราชการอย%าง 

มีประสิทธิภาพ  
 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
- 
 

8. ผู5รับผิดชอบ  

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล    นายโกเมศร+  เกียรติจิระอรุณ ตําแหน%ง    ผู&อํานวยการส%วนพฒันาระบบตรวจราชการ 

หน%วยงาน    สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทรศัพท+    2737 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล    นายไว  คงทว ี ตําแหน%ง    ผู&อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 

หน%วยงาน    สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทรศัพท+    2783 
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9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําร%าง TOR 
โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการข&อมลูด&านการตรวจราชการ 

- - - 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  

เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 

ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 
1 ศึกษาความต&องการของผู&ใช&เพ่ือออกแบบระบบ 
2 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3 แต%งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันเพ่ืองานตรวจราชการ 
4 เสนอโครงการขอใช&เงินจากค%าใช&จ%ายเก็บภาษีท&องถ่ิน 10% 
5 จัดทําร%างขอบเขตของงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา
ความต&องการ
ของผู&ใช&เพื่อ
ออกแบบ
ระบบ 

ระบบเป>นไปตาม
ความต&องการ
ของผู&ใช& 

            

             

2. จัดทํา
โครงการ
เสนอขอ
อนุมัติ 

โครงการได&รับ
การอนุมัติ 

            

3. แต%งต้ัง
คณะทํางาน
พัฒนาระบบ
แอพพลิเคช่ัน
เพื่องานตรวจ
ราชการ 

มีคณะทํางานใน
การพัฒนาระบบ 

            

4. เสนอ
โครงการขอ
ใช&เงินจาก
ค%าใช&จ%ายเก็บ
ภาษีท&องถิ่น 
10% 

ได&รับอนุมัติ
งบประมาณ
สําหรับจัดทํา
โครงการฯ 

            

5. จัดทําร%าง
ขอบเขตของ
งาน 

ร%าง TOR      
แล&วเสร็จ 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของส�วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

๑. สาระสําคัญ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด&วยหลักเกณฑ+และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓   

มาตรา ๙ (๓) กําหนดให&ส%วนราชการต&องจัดให&มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่ส%วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต&องสอดคล&องกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว%าด&วยการตรวจสอบภายในของส%วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ข&อ ๑๔ 
กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให&ครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในหน&าที่ของหน%วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลอย%างต%อเน่ือง รวมทั้งการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย 
ระเบียบ ข&อบังคับ คําส่ังที่ทางราชการกําหนด เพื่อให&ม่ันใจได&ว%าสามารถนําไปสู%การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป=าหมาย 
วัตถุประสงค+ และสอดคล&องกับนโยบายของส%วนราชการ 

ดังน้ัน ส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ%มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
จึงดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ซ่ึงเป>นการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร+ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังต%อไปน้ี 

ยุทธศาสตร+ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ+ที่ ๒.๑ : กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของหน%วยงานในสังกัดอย%างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งน้ี เพื่อให&ระบบการบริหารงบประมาณและการใช&ทรัพยากรเป>นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานด&านต%างๆ ซึ่งเป>นการป=องปรามการทุจริต
รั่วไหลในข้ันตอนการดําเนินงาน/โครงการของส%วนราชการ และเป>นการลดความเส่ียงในการบริหารงานของผู&บริหาร 
ทั้งยังเป>นกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อเป>นระบบเตือนภัยล%วงหน&าสําหรับ
การบริหารราชการแผ%นดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลักให&เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการใช&จ%ายเงินรายได&แผ%นดินด&วยความโปร%งใสและมีธรรมาภิบาล 

๒. วัตถุประสงค0 
๒.๑ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของส%วนราชการในสังกัดว%า บรรลุผลสําเร็จ

ตามเป=าหมายและวัตถุประสงค+อย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู&มีส%วนได&ส%วนเสียได&รับความพึงพอใจ
หรือไม% 

๒.๒ เพื่อให&ข&อเสนอแนะในการส%งเสริมสนับสนุนให&การดําเนินงานฯ เป>นไปอย%างคุ&มประโยชน+ทั้งราชการ
และประชาชน 

๒.๓ เพื่อให&ผู&บังคับบัญชาได&รับทราบข&อมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปGญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานต%อไป 
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๓. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่.........................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 
5. ทรัพยากร (ถ&ามี) 

5.1 งบประมาณ  
วงเงิน (บาท)  - 
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  - 
 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแล&วเสร็จตามตัวช้ีวัดที่กําหนดในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  
ผลลัพธ+ : ผลการดําเนินงานของส%วนราชการในสังกัดบรรลุผลสําเร็จตามเป=าหมายและวัตถุประสงค+ของโครงการ 

 
7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 

ไม%มี 
 
8. ผู5รับผิดชอบโครงการ 

ส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุ%มตรวจสอบภายใน 
8.1 ผู5รับผิดชอบ 

นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒437 
นางสาวเฉลิมรัตน+  อ่ิมนุกูลกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒652 
นางสาววลีลักษณ+  รินดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2580 
นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข% นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2581 
นางสาวพิณนภา  อบเชย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2439 
นางสาวกนกวรรณ  ยันบัวบาน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2651 

 

8.2 ผู5กํากับตัวช้ีวัด 
นางสิริกานต+  มหาล้ีตระกูล ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒633 
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9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน  

๕8 ๕9 60 61 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร&อยละเฉล่ียของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

100 100 100 100   20   40   60   80  100 

 
 
 

งานตรวจสอบงาน/ระบบงาน ตามแผนการตรวจสอบประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 6 งาน/ระบบงาน 
1. หน้ีนอกระบบ ตรวจสอบเฉพาะข&อมูลโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให&ความช%วยเหลือผ%านบัตร

สวัสดิการแห%งรัฐ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย+ : กรมธนารักษ+ 
3. โครงการศูนย+บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย+สินแห%งชาติ : กรมธนารักษ+ 
4. โครงการก%อสร&างด%านศุลกากรบริเวณจุดผ%านแดนถาวรบ&านพุนํ้าร&อน ระยะที่ 1 : กรมศุลกากร 
5. การบริหารจัดการรายจ%ายลงทุน เงินกันไว&เหล่ือมป� : ทุกส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
6. การใช&จ%ายค%าสาธารณูปโภคของส%วนราชการ : ทุกส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 5 ข้ันตอน 
1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบ้ืองต&นจากหน%วยรับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบโครงการ/ระบบงาน 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทํากระดาษทําการ 
4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 

 
10. แผนปฏิบัติงาน 
 
 

กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. หนี้นอกระบบ ตรวจสอบเฉพาะข5อมูลโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให5ความช�วยเหลือผ�านบัตร
สวัสดิการแห�งรัฐ : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบื้องต&นจากหน%วย
รับตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบระบบการ
ปฏิบัติงาน 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ระบบการ
ปฏิบัติงาน 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 

            

3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

            

4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง 
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กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย0 : กรมธนารักษ0 
1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบื้องต&นจากหน%วยรับ
ตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบระบบงาน 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ระบบงาน 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 

            

3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

            

4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง 

            
 

กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการศูนย0บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย0สินแห�งชาติ : กรมธนารักษ0 
1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบื้องต&นจากหน%วยรับ
ตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบโครงการฯ 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 

            

3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

            

4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง 

            

กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการก�อสร5างด�านศุลกากรบริเวณจุดผ�านแดนถาวรบ5านพุน้ําร5อน ระยะที่ 1 : กรมศุลกากร 
1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบื้องต&นจากหน%วยรับ
ตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบการบริหาร
ระบบงาน 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
การบริหาร
ระบบงาน 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 

            

3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานและจัดทํา
กระดาษทําการ 

            

4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง 

            

หมายเหตุฯ : สตก. ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการติดต้ังเคร่ืองพิมพ+โค&ดและระบบตรวจสอบ
การเสียภาษีสุราแช%แบบใหม% เป>นโครงการก%อสร&างด%านศุลกากรบริเวณจุดผ%านแดนถาวรบ&านพุนํ้าร&อน ระยะท่ี 1 ตามบันทึกข&อความ  
ท่ี กค 0207(1)/ 232 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
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กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. การบริหารจัดการรายจ�ายลงทุน เงินกันไว5เหล่ือมป� : ทุกส�วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบื้องต&นจากหน%วยรับ
ตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบระบบการ
ปฏิบัติงาน 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ระบบการ
ปฏิบัติงาน 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 

            

3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

            

4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง 

            

 

กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. การใช5จ�ายค�าสาธารณูปโภคของส�วนราชการ : ทุกส�วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
1. จัดทําหนังสือขอข&อมูลเบื้องต&นจากหน%วยรับ
ตรวจเพื่อประกอบการตรวจสอบระบบการ
ปฏิบัติงาน 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
ระบบการ
ปฏิบัติงาน 

            

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) 

            

3. เข&าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

            

4. จัดทําร%างรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง  

            

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง 
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การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

1. สาระสําคัญ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว%าด&วยการตรวจสอบภายในของส%วนราชการ พ.ศ. 2551 ได&กําหนดให&ผู&ตรวจสอบ 

ภายใน จัดทําแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป�ให&หัวหน&าส%วนราชการพิจารณาอนุมัติภายใน 
เดือนกันยายน รวมถึงเพื่อให&การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป>นไปตามมาตรฐานจึงมีการนําระบบการประกัน
คุณภาพมาใช&เพื่อให&หน%วยงานตรวจสอบภายในของส%วนราชการ มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ประกอบกับเกณฑ+การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ได&กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงการจัดทําแผนเป>นส%วนหน่ึงของ
หลักเกณฑ+การประกันคุณภาพที่หน%วยงานตรวจสอบภายในต&องจัดทํา  

ส%วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ได&ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป� โดยได&กําหนด 
เรื่องที่ตรวจสอบและติดตามให&เป>นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ คําส่ัง หลักเกณฑ+ มติคณะรัฐมนตรี 
ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบภายในภาครัฐ  

2. วัตถุประสงค0 
2.1 เพื่อให&การปฏิบัติงานของ สตน. เป>นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว%าด&วยการตรวจสอบ

ภายในของส%วนราชการ พ.ศ. 2551 
2.2 เพื่อให&การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําป�เป>นไปตามข้ันตอนและเกณฑ+การประเมินการ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
� 2. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน......................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป�

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่........................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบาย ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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5. ทรัพยากร  
5.1 งบประมาณที่ใช&ในการตรวจสอบ 

- ไม%มี - 
5.2 งบประมาณที่ใช&ในการพัฒนาบุคลากร 

วงเงิน 27,400.- บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันส่ีร&อยบาทถ&วน) 
(ภายใต&แผนพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส%วนตรวจสอบภายในระดับกรม สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562)  
แหล%งเงินที่ใช& เงินฝากค%าใช&จ%ายเก็บภาษีท&องถ่ิน 10% ประจําป�งบประมาณ 2562 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
6.1 ผลผลิต รายงานผลการตรวจสอบ พร&อมสรุปประเด็นข&อเสนอแนะ เสนอหัวหน&าส%วนราชการทราบ

และพิจารณาส่ังการ 
6.2 ผลลัพธ+ ผู&บริหารทราบผลการดําเนินงาน ปGญหา/อุปสรรค และหน%วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานที่เป>นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ คําส่ัง หลักเกณฑ+ มติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนด 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
              - ไม%มี - 

8. ผู5รับผิดชอบ 
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

(1) ช่ือ - สกุล  น.ส. ประภาพร  จันทร+นิฤทัย         ตําแหน%ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
หน%วยงาน  ส%วนตรวจสอบภายในระดับกรม       โทรศัพท+  0 2126 5800 ต%อ 2743 

(2) ช่ือ - สกุล   น.ส. ธนียา  ชัยปราการ               ตําแหน%ง  เจ&าหน&าที่ตรวจสอบภายใน 
หน%วยงาน   ส%วนตรวจสอบภายในระดับกรม      โทรศัพท+  0 2126 5800 ต%อ 2721 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 
ช่ือ – สกุล  น.ส. กาญจนา  สุทธิชยาพิพัฒน+       ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการส%วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หน%วยงาน   ส%วนตรวจสอบภายในระดับกรม      โทรศัพท+  0 2126 5800 ต%อ 2720 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ตรวจสอบตามแผน จํานวน 9 เรื่อง  ดังน้ี 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละของจํานวนงานตรวจสอบ 
ท่ีดําเนินการแล&วเสร็จตามแผน 
การตรวจสอบประจําป� 

ร&อยละ
100 

ร&อยละ
100 

ร&อยละ
100 

ร&อยละ
100 

ร&อยละ 20 
 

ร&อยละ 40 
 

ร&อยละ 60 
 

ร&อยละ 80 
 

ร&อยละ 100 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

 

  

กิจกรรม เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบทานการประเมินผล การ
ควบคุมภายในของ  สป.กค. 

2. ตรวจสอบการใช&รถยนต+ของผู&เลือก
รับเงินค%าตอบแทนเหมาจ%ายแทนการ
จั ด ห า ร ถ ป ร ะ จํ า ตํ า แ ห น% ง สํ า ห รั บ
ข& า ราชการ ผู& มี สิทธิ ได& รั บ รถประจํ า
ตําแหน%งของ สป.กค. 

3. ตรวจสอบการป ฏิบั ติ ง านด& าน
การเ งินการบัญชีกองทุนสวัสดิการ 
สป.กค. 

4. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด&าน
สารสนเทศของ สป.กค. 

5. ตรวจสอบการใช&งานในระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพ%งของ 
สป.กค. 

6. ตรวจสอบการดําเนินงานด&านการ
รับ-จ%ายเงิน ของส%วนราชการผ%านระบบ
อิเล็กทรอนิกส+ (e-Payment) 

7. ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ&างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

8. ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ&างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส+ (Electronic 
Bidding : e-bidding) 

9. ตรวจสอบการเตรียมความพร&อมของ
บุคลากร สป.กค. ต%อการก&าวสู%ระบบ
ราชการ 4.0 

หน%วยรับตรวจ มี
การดําเนินงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข&อบังคับ คําส่ัง 
หลักเกณฑ+ มติ
คณะรัฐมนตรี ท่ี
กําหนดอย%าง
ถูกต&อง มีการ-

บริหารจัดการ และ
การกํากับดูแลท่ีดี 

มีระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

โปร%งใส สามารถ
ตรวจสอบได& 
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป�งบประมาณ 2562 

1. สาระสําคัญ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได&กําหนดหลักเกณฑ+
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให&เป>นมาตรฐานกลางตามหลักสากล และสอดคล&อง
กับหลักการบริหารราชแผ%นดินที่มีธรรมาภิบาล ส%งเสริมการป=องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ
ทําให&การจัดซ้ือจัดจ&างภาครัฐมีความโปร%งใสและสามารถตรวจสอบได& ดังน้ัน สํานักบริหารกลางส%วนบริหารการพัสดุ 
จึงได&จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําป�งบประมาณ 2562 
ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ&างประจําป�งบประมาณ 2562 เพื่อให&การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ&าง
และการบริหารพัสดุก%อให&เกิดประโยชน+สูงสุดแก%สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสอดคล&องกับหลักการ 
ดังต%อไปน้ี  

1.1 คุ&มค%า โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ&างต&องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค+ในการใช&งาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน  

1.2 โปร%งใส โดยการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุต&องกระทําโดยเปeดเผย เปeดโอกาสให&มีการแข%งขันอย%างเป>น
ธรรมมีการปฏิ บั ติต%อ ผู&ประกอบการโดยเท% า เทียม กัน มีระยะเวลาที่ เหมาะสมและเพียงพอต% อ 
การยื่นข&อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปeดเผยข&อมูลการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุ
ในทุกข้ันตอน 

1.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต&องมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุล%วงหน&า
เพื่อให&การจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุเป>นไปอย%างต%อเน่ืองและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมี 
การประเมินและเปeดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุ 

1.4 ตรวจสอบได& โดยมีการเก็บข&อมูลการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุอย%างเป>นระบบเพื่อประโยชน+
ในการตรวจสอบ    

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อให&การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุก%อให&เกิดประโยชน+สูงสุด คุ&มค%า โปร%งใส  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได&  

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1.ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2.แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3.การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําป�งบประมาณ 2562(โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5.นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
มกราคม– กันยายน 2562 
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5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน    -   
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืน  ๆ(องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 
- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว%าด&วยการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- กฎกระทรวงต%างๆ  

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารงานพัสดุเป>นไปตามแผน 
ผลลัพธ0 ก%อให&เกิดประโยชน+สูงสุด คุ&มค%า โปร%งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได&  

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ 

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายโกเมศร+ เกียรติจิระอรุณ ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการส%วนบริหารการพัสดุ 

หน%วยงาน  สํานักบริหารกลาง โทรศัพท+  2737 

ชื่อ-สกุล  นายชยพล  เวชกิจ ตําแหน%ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

หน%วยงาน  สํานักบริหารกลาง โทรศัพท+  2165 

ชื่อ-สกุล  นางบุษบา  ปeยะวิริยะกุล ตําแหน%ง  เจ&าพนักงานพัสดชุํานาญงาน 

หน%วยงาน  สํานักบริหารกลาง โทรศัพท+ 2151 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล นางสาวสมวรรณ จันทร+ใหญ% ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

หน%วยงาน  สํานักบริหารกลาง โทรศัพท+   2209 
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9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละของความสําเร็จของการดําเนินการขั้นตอน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ&าง โดยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส+ (e-Bidding) (โครงการปรับปรุงระบบ
กล&องวงจรปeด CCTV) 

- - - ร&อยละ 
100 

ร&อยละ 
60 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
90 

ร&อยละ 
100 

หมายเหตุ โครงการปรับปรุงระบบกล5องวงจรปjด CCTV 
 

10. แผนปฏิบัติงาน  

ข้ันตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ5าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 (e-bidding) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ&าง 
(พรบ. มาตรา 11 และ 
ระเบียบฯ ข&อ 11) 

ได&รับความ
เห็นชอบจาก

หัวหน&าหน%วยงาน
ของรัฐ 

            

2.แต%งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ร%างขอบเขตของงานและ
กําหนดราคากลาง 

คําส่ังแต%งต้ัง
คณะกรรมการฯ 

            

3. แต%งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา
และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

คําส่ังแต%งต้ัง
คณะกรรมการฯ 

            

4. อนุมัติส่ังซ้ือหรือจ&างและ
ประกาศผลผู&ชนะการคัดเลือก 

ได&รับอนุมัติให&
จัดซ้ือหรือจ&างและ
ประกาศผลผู&ชนะ

การคัดเลือก 

            

5. ลงนามในสัญญาซ้ือหรือจ&าง ลงนามใน 
สัญญาจ&าง 
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แผนงานการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายภาพรวม 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 

 
1. สาระสําคัญ 

เพื่อให&การดําเนินการเบิกจ%ายงบประมาณรายจ%ายภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�
งบประมาณ 2562 เป>นไปตามเป=าหมายการใช&จ%ายงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม%รวมงบกลาง) 
ที่ได&กําหนดเป=าหมายการใช&จ%ายงบประมาณรายจ%ายภาพรวมที่ร&อยละ 100 ณ ไตรมาสที่ 4 ป�งบประมาณ 
2562 ดังน้ัน สํานักบริหารกลางจึงได&ดําเนินการจัดทําแผนงานการเบิกจ%ายเงินงบประมาณรายจ%ายภาพรวม
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 ให&เป>นไปตามเป=าหมายดังกล%าว โดยได&
กําหนดตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ%ายเงินงบประมาณของส%วนราชการ ทั้งน้ีไม%รวมเงินงบประมาณที่
ได&รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว%างป�งบประมาณ โดยจะใช&ข&อมูลการเบิกจ%ายดังกล%าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ (GFMIS) 

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อให&การเบิกจ%ายเงินงบประมาณรายจ%ายภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเทียบกับวงเงิน

งบประมาณรายจ%ายภาพรวมที่ส%วนราชการได&รับ ประจําป� 2562 เป>นไปตามเป=าหมายและหลักเกณฑ+ตามที่
สํานักงบประมาณกําหนด 
3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

�  1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
�  2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
�  3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
�  4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
�  5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
�   6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) :    ไม%มี  
แหล%งเงินที่ใช& :  ไม%มี 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) องค+ความรู&ในเรื่องพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต  : การเบิกจ%ายเ งินงบประมาณรายจ%ายภาพรวมของสํา นักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ประจําป� 2562 เป>นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช&จ%ายที่กําหนด 
ผลลัพธ+ : สามารถการเบิกจ%ายเงินงบประมาณรายจ%ายของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป>นไปตาม

เป=าหมายและหลักเกณฑ+ที่สํานักงบประมาณกําหนด 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล น.ส.พิมพ+พร  ดาวเรือง ตําแหน%ง นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการรักษาการในตําแหน%ง  
ผู&อํานวยการส%วนบริหารการคลงั 

หน%วยงาน  สํานักบริหารกลาง โทรศัพท+ 2159 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล น.ส.สมวรรณ  จันทร+ใหญ% ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

หน%วยงาน  สํานักบริหารกลาง โทรศัพท+  

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละการใช&จ%ายงบประมาณรายจ%ายภาพรวม 
(ไม%รวมงบกลาง) ท้ังน้ี การใช&จ%ายงบประมาณ
ให&หมายความรวมถงึ การก%อหน้ีผูกพันและการ
เบิกจ%ายเงินงบประมาณ 

72.99 90.85 86.78 100 80 85 90 95 100 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดทําแผนการใช&
จ%ายงบประมาณ 
ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 
2562  

แผนการใช&จ%าย
งบประมาณ 

            

ติดตามการเบิก
จ)ายเงิน
งบประมาณ
รายจ)ายภาพรวม
รายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 
ร&อยละ 32 

            

ไตรมาสที่ 2 
ร&อยละ 54 

            

ไตรมาสที่ 3 
ร&อยละ 77 

            

ไตรมาสที่ 4 
ร&อยละ 100 
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การดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค0การของส�วนราชการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. สาระสําคัญ 
ตัวช้ีวัดการดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองค+การ (Organizational Transformation Plan) เป>นการ

ดําเนินการตามข&อส่ังการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน&าส%วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท%า 
ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได&มีบัญชาให&หน%วยงานภาครัฐปรับบทบาท
เพื่อปฏิรูปไปสู%ระบบราชการ 4.0 ให&ทุกส%วนราชการพิจารณาเร%งรัดการขับเคล่ือนการปฏิรูปองค+การ  
(ด&านโครงสร&าง/ด&านกระบวนการทํางาน/ด&านกฎหมายที่เก่ียวข&อง/ด&านบุคลากร) โดยให&ส%วนราชการจัดทํา
แผนปฏิรูปองค+การ บทภารกิจของหน%วยงาน  4  ด&านที่สําคัญได&แก% 

(1) Structure การปรับปรุงโครงสร&างหน%วยงานให&สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม% 
(2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการทํางานให&ง%ายและสะดวก ลดต&นทุนค%าใช&จ%ายและ

ตอบโจทย+ประชาชนผู&ใช&บริการบน Digital Platform   
(3) Law การปรับปรุงกฎหมายให&เอ้ือต%อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม% 
(4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตรากําลังให&สอดคล&องกับการปรับบทบาทภารกิจ และ

การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม%โดยใช& Digital Platform 
2. วัตถุประสงค0 

เพื่อให&หน%วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีแผนปฏิรูปองค+การที่มีแผนงาน/โครงการที่มี 
ความสอดคล&องกับนโยบายที่สําคัญและสอดคล&องกับแผนพัฒนาประเทศที่สําคัญ  

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (อยู%ในองค+ประกอบที่ 5) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562  

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ    ไม%มี 

วงเงิน (บาท)  ไม%มี 
แหล%งเงินที่ใช&  ไม%มี 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)   ไม%มี 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ทุกหน%วยงานที่มีการจัดทําแผนปฏิรูปองค+การสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป� 2562 

สามารถดําเนินการได&ตามแผนที่กําหนด 
ผลลัพธ+ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถบรรลุผลตามเป=าหมายการขับเคล่ือนการปฏิรูปองค+การ 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล  นางสาวสุภาพ  ผ%องอําไพ ตําแหน%ง  นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน  กลุ%มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท+ 2611 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  
ช่ือ-สกุล นางรัชนี  ชุนเจริญ ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการกลุ%มพัฒนาระบบบริหาร 
หน%วยงาน  กลุ%มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท+  2618 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิรูปองค+การ สป.กค.  
- พิจารณาจากค%าเฉลีย่ผลสําเร็จของ
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดเป>นแผนงาน /โครงการ
ประจําป�  2562   

- - - 80 ร&อยละ 
60 

ร&อยละ
65 

ร&อยละ
70 

ร&อยละ
75 

ร&อยละ
80 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 

ป�งบประมาณ 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ดําเนินการ
ทบทวนการ
ดําเนินการของ
แผนการ
ดําเนินการท่ีจัดทํา
ไว& เม่ือ ป� 2561 

ทุกหน%วยงานแจ&ง
ผลการทบทวน   
ให&กลุ%ม กพร. 
ทราบ  

            

2.  แจ&งยืนยัน
ตัวช้ีวัดการ
ดําเนินการ 
ประจําป�  2562  
ให&สํานักงาน 
ก.พ.ร.  เพื่อ
พิจารณา 

ส%งรายะเอยีด
ตัวช้ีวัดประจาํป�  
2562  ให&
สํานักงาน ก.พ.ร.  

            

3.ประสาน
หน%วยงานท่ี
เกีย่วข&องเพื่อ  
ดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกาํหนด 

หน%วยงานท่ี
เกีย่วข&องรับทราบ
และเตรียมพร&อม
สําหรับการ
ดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกาํหนด 

            

4.  ติดตามผลการ
ดําเนินการ  รอบ  
6 เดือน 

ผลการดําเนินงาน
รอบ  6 เดือน 
ของตัวช้ีวัดท่ี
กําหนด 

            

5. ติดตามผลการ
ดําเนินการ  รอบ  
12  เดือน 

ผลการดําเนินงาน
รอบ  12 เดือน 
ของตัวช้ีวัดท่ี
กําหนด 
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แผนการใช5 IP Address ในการส�งข5อมูลราชการและการส่ือสารระหว�างกัน 
ของส�วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

 

๑. สาระสําคัญ 
 

ตามแนวทางการประเมินส%วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให&มีการประเมินผล 5 องค+ประกอบ ได&แก% องค+ประกอบที่ 1 
Function Base ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน องค+ประกอบที่ 2 Agenda Base 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร+ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  นโยบายเร%งด%วนหรือ
ภารกิจที่ได&รับมอบหมายเป>นพิเศษ องค+ประกอบที่ 3 Area Base (สป.กค. ไม%ต&องดําเนินการ) องค+ประกอบที่ 4 
Innovation Base ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให&บริการประชาชนหรือหน%วยงานของรัฐ เพื่อนําไปสู%ระบบราชการ 4.0 
และองค+ประกอบที่ 5 Potential Base ศักยภาพในการดําเนินงานของส%วนราชการตามแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป�  

ในการนี ้ กลุ %มพ ัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได &พ ิจารณาตัวชี ้ว ัดของ 
ส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตก.) ตามองค+ประกอบที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมอบหมายให& สตก. 
ดําเนินการตามองค+ประกอบที่ 5 Potential Base ภายใต&ตัวช้ีวัด การดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค+การของ
ส%วนราชการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได&แก% “การใช& IP Address ในการส%งข&อมูลราชการและการส่ือสาร
ระหว%างกัน เพื่อเป>นการป=องกันและรักษาความลับของทางราชการ 
 

๒. วัตถุประสงค0 
1. เพื่อประยุกต+ใช&เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อป=องกันและรักษาความลับของทางราชการ  

 

๓. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+....................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 5 Potential Base) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 

 

5. ทรัพยากร (ถ&ามี) 
5.2 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  - 
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  - 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : เชิงปริมาณ  การรับ-ส%งข&อมูลภายในส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงอย%างน&อย 10 เรื่อง/คน/ป� 
 เชิงคุณภาพ  การประยุกต+ใช&เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&ในการปฏิบัติงาน  
ผลลัพธ+ : การรับ-ส%งข&อมูลราชการและการส่ือสารระหว%างกัน ภายใน สตก. และเป>นการป=องกันและรักษา

ความลับของทางราชการ 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

 

8. ผู5รับผิดชอบโครงการ 
ส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุ%มตรวจสอบภายใน 
8.1 ผู5รับผิดชอบ 

นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒437 
นางสาวเฉลิมรัตน+  อ่ิมนุกูลกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒652 
นางสาววลีลักษณ+  รินดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2580 
นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข% นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2581 
นางสาวพิณนภา  อบเชย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2439 
นางสาวกนกวรรณ  ยันบัวบาน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2651 
นางสาวมลธิราพร  สําอางค+ผิว พนักงานประจําสํานักงาน โทร. 2433 
นางสาวเสาวนีย+  หล&าคําคง พนักงานประจําสํานักงาน โทร. 2539 

 

8.2 ผู5กํากับตัวช้ีวัด 
นางสิริกานต+  มหาล้ีตระกูล ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒633 

 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน  

59 60 61 62 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร&อยละของบุคลากรในส%วนตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง ท่ีสามารถรับ-ส%ง
ข&อมูลอย%างน&อย 10 เรื่อง/คน/ป� 

- - - 100 20 40 60 80 100 

 

หมายเหตุ : จํานวนบุคลากรของ สตก. ท้ังหมด 9 คน (รวมผู ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง) 
 

10. แผนปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หารือภายใน สตก.  
เร่ือง แนวทางการใช& IP Address 
ในการรับ-ส%งข&อมูล 

แนวทางการใช&             

บุคลากร สตก. ทุกคน รับ-ส%งข&อมูล
ภายในส%วนตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง อย%างน&อย 10 เร่ือง/คน/ป� 

รับ-ส%งข&อมูลภายใน
ส%วนตรวจสอบ
ภายในระดับ

กระทรวงอย%างน&อย 
10 เร่ือง/คน/ป� 
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โครงการการดําเนินการประสานงานคดีปกครองหรือแก5ต�างคดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

1. สาระสําคัญ 
กรณีที่ผู&บริหารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือส%วนราชการถูกฟ=องคดีต%อศาลเจ&าหน&าที่ผู&ซ่ึงเป>น

เจ&าของสํานวนคดีจะต&องประสานงานกับหน%วยงานที่เก่ียวข&องหรือหน%วยงานที่ถูกฟ=องร&องดําเนินคดีร%วมกัน 
เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการต%อสู&คดี และรวบรวมข&อเท็จจริง ข&อกฎหมาย ตลอดจนการรวบรวม
พยานหลักฐานแห%งคดี และดําเนินการเป>นผู&ประสานงานคดีกับพนักงานอัยการในกรณีที่ให&อัยการดําเนินคดี
แทนส%วนราชการ หรือพิจารณาแก&ต%างคดีกรณีที่ส%วนราชการดําเนินการทางคดีเอง 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให&การดําเนินการด&านงานคดีถูกต&อง ครบถ&วน รอบคอบ และรัดกุม และเป>นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม 

2.2 เพื่อให&กระบวนการพิจารณาคดีเป>นไปโดยชอบด&วยกฎหมาย และเป>นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1  งบประมาณ  
       วงเงิน (บาท)     - 
       แหล%งเงินที่ใช&    - 
5.2  อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)    - 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต  จํานวนเรื่องที่ดําเนินการประสานงานและแก&ต%างคดีได&ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
ผลลัพธ+  สามารถดําเนินงานด&านคดีได&โดยชอบตามกระบวนการพิจารณาคดีและตามที่กฎหมายกําหนด 
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7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
กรณีส%วนราชการดําเนินการไม%แล&วเสร็จภายในกําหนดเวลาของศาล อาจก%อให&เกิดความเสียหายแก% 

ทางราชการและแพ&คดีได& 
แนวทางป=องกันคือเม่ือส%วนราชการได&รับหมายจากศาลจะต&องรีบดําเนินการส%งเรื่องตามระบบสารบัญ

โดยเร%งด%วน และเจ&าหน&าที่ผู&ซ่ึงได&รับมอบหมายจะต&องรีบดําเนินการ ตลอดจนผู&บริหารผู&ซ่ึงมีอํานาจพิจารณา
ลงนามจะต&องรีบพิจารณาให&ทันภายในกําหนดเวลา 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1  ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล   นางสาวศิโรชินี  กฤษดาเดชา ตําแหน%ง    นิติกรชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน   กลุ%มกฎหมาย โทรศัพท+   2657 

8.2  ผู&กํากับตัวช้ีวัด  
ช่ือ-สกุล   นางสาวอารีย+  วรรณาเจริญกุล ตําแหน%ง    ผู&อํานวยการกลุ%มกฎหมาย 
หน%วยงาน   กลุ%มกฎหมาย   โทรศัพท+   2626 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ประสานงานคดีหรือแก&ต%างคดี 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
60 

ร&อยละ 
65 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
75 

ร&อยละ 
80 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดําเนินการ
ตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงและ  ข�อ
กฎหมาย  
ท่ีเกี่ยวข�องกบัคดี 
ตลอดจนการตรวจ 
คําฟ=องของ 
ผู&ฟ=องคดีหรือ
โจทก+ 

ผลการ
ตรวจสอบ
ข&อเท็จจริงและ
ข&อกฎหมาย 

            

ประสานงานกับ
หน)วยงานท่ี
เกี่ยวข�องเพื่อขอ
ข�อมูล ข�อเท็จจริง 
และข�อกฎหมาย 
(เพิ่มเติม) รวมท้ัง
เอกสารหลักฐาน
ทางคดี 
 
 
 
 

ข&อเท็จ 
จริงเป>นท่ียุติ 
และเอกสาร
ครบถ&วน 
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ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดําเนินการจัดทํา
สรุปข�อเท็จจริง
ของคดี และ
นําเสนอต)อ
ผู�บังคับบัญชา
พิจารณา
ตรวจสอบความ
ถูกต�อง 

จัดทําสรุป
ข&อเท็จจริง 

            

จัดทําร)างหนังสือ
เพื่อขอความ
อนุเคราะห7ไปยัง
สํานักงานอัยการ
สูงสุด เพื่อรับ
ดําเนินการทางคดี 
และจัดส)งสรุป
ข�อเท็จจริงอัน
เกี่ยวข�องในคดีไป
ยังสํานักงาน
อัยการสูงสุดต)อ
ผู�บังคับบัญชาตรวจ
พิจารณาและแก�ไข 
หรือจัดทําร%าง
หนังสือแก&ต%างคดี
ต%อศาล 

นําเสนอ
ผู&บังคับบัญชา 

            

เสนอหนังสือต)อ
ผู�บริหารระดับสูง
พิจารณาและลง
นามเพื่อแจ�งไปยัง
สํานักงานอัยการ
สูงสุด หรือศาล 

ท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ี
ฝ�ายเลขาฯ 
เสนอ 
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โครงการการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ0คําส่ังทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ0คําส่ังทางปกครอง 

 
1. สาระสําคัญ 

คําส่ังทางปกครองที่มีผลกระทบต%อบุคคลหรือนิติบุคคล กฎหมายว%าด&วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได&
กําหนดให&บุคคลที่ได&รับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองสามารถอุทธรณ+ โต&แย&ง หรือคัดค&านคําส่ังทาง
ปกครองได& โดยกําหนดให&ผู&อุทธรณ+ต&องยื่นคําอุทธรณ+ต%อผู&ทําคําส่ังทางปกครองภายใน 15 วันนับแต%วันได&รับ
แจ&งคําส่ัง หากผู&ทําคําส่ังทางปกครองพิจารณาแล&วไม%เห็นด&วยกับคําอุทธรณ+ให&รายงานความเห็นพร&อมเหตุผล
ไปยังผู&มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ+ ซ่ึงผู&มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ+ได&ส%งเรื่องให&กลุ%มกฎหมายใน
ฐานะฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+คําส่ังทางปกครองดําเนินการรวบรวมข&อเท็จจริง  
ข&อกฎหมาย และเอกสารหลักฐาน โดยกลุ%มกฎหมายเสนอเรื่องให&คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+คําส่ังทาง
ปกครองพิจารณากล่ันกรองและเสนอความเห็นต%อผู&มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ+ต%อไป 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให&การพิจารณาอุทธรณ+คําส่ังทางปกครองเป>นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
2.2 เพื่อให&คําส่ังทางปกครองถูกต&องและชอบด&วยกฎหมาย และให&ความเป>นธรรมต%อผู&อุทธรณ+ 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)     - 
แหล%งเงินที่ใช&    - 

5.2  อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)    - 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต  จํานวนเรื่องที่ดําเนินการเสนอเข&าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+คําส่ังทางปกครอง 
ผลลัพธ+  คําวินิจฉัยอุทธรณ+เป>นไปโดยถูกต&องชอบด&วยกฎหมาย และมีความเป>นธรรมต%อผู&อุทธรณ+ 
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7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ผู&อุทธรณ+คําส่ังทางปกครองได&รับแจ&งผลการพิจารณาอุทธรณ+คําส่ังทางปกครองล%าช&า เน่ืองจากข&อเท็จจริง

และเอกสารหลักฐานไม%ครบถ&วน และไม%เป>นไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว&  
แนวทางป=องกันคือ ผู&ทําคําส่ังทางปกครองจะต&องรายงานความเห็น พร&อมเอกสารหลักฐานประกอบ

ข&อเท็จจริงและข&อกฎหมายให&ครบถ&วน และดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1  ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล   นางสาวศิโรชินี  กฤษดาเดชา ตําแหน%ง    นิติกรชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน  กลุ%มกฎหมาย   โทรศัพท+   2657 

8.2  ผู&กํากับตัวช้ีวัด  
ช่ือ-สกุล   นางสาวอารีย+  วรรณาเจริญกุล ตําแหน%ง    ผู&อํานวยการกลุ%มกฎหมาย 
หน%วยงาน  กลุ%มกฎหมาย   โทรศัพท+   2626 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละความสําเร็จของการเสนอเร่ืองเพือ่
พิจารณาต%อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+
คําส่ังทางปกครอง 
หมายเหตุ: นับเร่ืองเข&าต้ังแต%วันท่ี 1 กนัยายน  
2561 – 31 สิงหาคม  2562 

ร&อยละ 
75 

ร&อยละ 
75 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
60 

ร&อยละ 
65 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
75 

ร&อยละ 
80 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ตรวจสอบข&อเท็จจริง เอกสาร  
ข&อกฎหมายต%าง  ๆท่ีเกีย่วข&อง 

ผลการ
ตรวจสอบ
ข&อเท็จจริง 

            

ติดต%อประสานงานไปยังหน%วยงานท่ี
เกีย่วข&อง เพื่อจัดทําสรุปข&อเท็จจริงในการ
พิจารณาอุทธรณ+คําส่ังทางปกครอง 

สรุป
ข&อเท็จจริง 

            

จัดทําสรุปข&อเท็จจริงประกอบข&อกฎหมาย
และนําเสนอต%อผู&บงัคับบัญชาพิจารณา 
ตรวจทานและแก&ไข เพือ่นําเสนอต%อท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+
คําส่ังทางปกครอง 

จัดทํา
วาระการ
ประชุม 

            

นําเสนอสรุปข&อเท็จจริงพร&อมความเห็นต%อท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+
คําส่ังทางปกครอง 

นําเสนอท่ี
ประชุม 

            

ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ+
คําส่ังทางปกครอง ข&อเท็จจริงประกอบ
กฎหมาย พร&อมพิจารณาความเห็นท่ีได&เสนอ 
และให&ความเห็นชอบตามท่ีฝ�ายเลขานุการ
เสนอต%อท่ีประชุม 

ท่ีประชุม
เห็นชอบ
ตามท่ีฝ�าย
เลขาฯ 
เสนอ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี 

1. สาระสําคัญ 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป>นประมุขในระบบรัฐสภา  

โดยแบ%งอํานาจอธิปไตยออกเป>น 3 ฝ�าย คือ ฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายบริหาร และฝ�ายตุลาการ เพื่อเป>น 
การดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน โดยฝ�ายนิติบัญญัติ ซ่ึงได&แก% รัฐสภา มีอํานาจหน&าที่ในการตรากฎหมาย ควบคุม
การบริหารราชการแผ%นดิน และให&ความเห็นชอบ ฝ�ายบริหาร ซ่ึงได&แก% คณะรัฐมนตรี   มีอํานาจหน&าที่ในการ
บริหารราชการแผ%นดิน และฝ�ายตุลาการ ซ่ึงได&แก% ศาล มีอํานาจหน&าที่ในการพิพากษาคดี  

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก&ไขเพิ่มเติม มาตรา 11 (1) 
สํานักงานรัฐมนตรี เป>นส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจเก่ียวกับราชการทางการเมือง  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี และประสานนโยบายระหว%างกระทรวง โดยมีอํานาจหน&าที่สําคัญประการ
หน่ึง คือ การสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมืองระหว%างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภาและประชาชน ทั้งน้ี ตามกฎกระทรวงแบ%งส%วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 มาตรา 1 (2) 

เน่ืองจากการทํางานของรัฐมนตรี โดยเฉพาะการดําเนินงานทางการเมืองที่เก่ียวข&องกับคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภา มีความสําคัญอย%างยิ่งต%อการบรรลุเป=าหมายเพื่อประโยชน+สุขของประชาชน ตามที่บัญญัติในมาตรา 3 
แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก&ไขเพิ่มเติม  แต%การดําเนินงานทาง
การเมือง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ+ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไปตามการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองเช%นเดียวกัน 

สํานักงานรัฐมนตรี ที่มีภารกิจต&องสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรี จําเป>นอย%างยิ่งที่จะต&องทบทวน
เก่ียวกับระเบียบกฎเกณฑ+ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการดําเนินงานทางการเมือง ที่ เ ก่ียวข&องกับ
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ให&ถูกต&องเป>นปGจจุบันอยู%เสมอ นอกจากน้ัน ทุกองคาพยพของสํานักงานรัฐมนตรี 
ต&องร%วมกันขับเคล่ือนภารกิจดังกล%าว บุคลากรทุกคนจึงจําเป>นต&องรับรู& ตระหนัก และเข&าใจในบทบาทหน&าที่
ของตน เพื่อให&สามารถสนับสนุนการดําเนินงานทางการเมืองข&างต&นได&อย%างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให&บรรลุเป=าหมายดังกล%าว สํานักงานรัฐมนตรี จึงได&ดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐมนตรี ข้ึน 

2. วัตถุประสงค0 
๒.๑ เพื่อให&บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีทุกคนทราบเก่ียวกับระเบียบกฎเกณฑ+ และแนวทางปฏิบัติที่ 

เก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา  
๒.๒ เพื่อให&บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีทุกคน รับรู& ตระหนัก และเข&าใจความสําคัญต%อบทบาทหน&าที่

ของตนเอง ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจข&างต&น 
2.3 เพื่อรับฟGงความคิดเห็นของบุคลากร และทบทวนแนวทางการทํางาน เพื่อให&การปฏิบัติภารกิจมี

ประสิทธิภาพ   
  



68 แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
���� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
���� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน (บาท) 16,000  บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันบาทถ&วน)  
แหล%งเงินที่ใช& งบประมาณรายจ%ายประจําป� พ.ศ. 2562 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 
(1) องค+ความรู& เ ก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย และที่ เ ก่ียวข&อง รวมถึงความรู& 

ความเช่ียวชาญเก่ียวกับระบบงานการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
(2) บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี ที่ปฏิบัติงานด&านคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เป>นผู&เผยแพร%ความรู&

และถ%ายทอดประสบการณ+ 
(3) เครื่องมือที่จําเป>นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาทิ คอมพิวเตอร+ จอภาพ เครื่องเสียง และ 

อุปกรณ+ที่ใช&ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอ่ืนๆ  

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต สํานักงานรัฐมนตรี ได&มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร%องค+ความรู& ประสบการณ+ 

ด&านการประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา แก%บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี จํานวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ+  บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรี มีความรู&ความเข&าใจ เก่ียวกับภารกิจด&านการประชุมคณะรัฐมนตรี 

และรัฐสภา เพิ่มมากข้ึน  

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 
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8. ผู5รับผิดชอบ 
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล    นางสาววนัดี เจริญประวัต ิ ตําแหน%ง      หัวหน&ากลุ%มงานสนับสนุนวชิาการ 

หน%วยงาน    สํานักงานรัฐมนตรี โทรศัพท+      0 2126 5800 ต%อ 2431 

ชื่อ-สกุล    นายศิขรินทร+  ลิ่มนิจสรกุล ตําแหน%ง      หัวหน&ากลุ%มงานประสานการเมือง 

หน%วยงาน     สํานักงานรัฐมนตรี โทรศัพท+ 0 2126 5800 ต%อ 2403 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล    นายศักดา ชนะภัย ตําแหน%ง     หัวหน&าสํานักงานรัฐมนตรี 

หน%วยงาน    สํานักงานรัฐมนตรี  โทรศัพท+     0 2126 5800 ต%อ 2402 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
1. ร&อยละเฉล่ียของความรู&ความเข&าใจท่ีเพิ่มขึ้น
ต%อภารกิจด&านการประชุมคณะรัฐมนตรีของ
บุคลากรสํานักงานรัฐมนตรี  

- - 80 85 76 78 80 82 85 

2. ร&อยละเฉล่ียของความรู&ความเข&าใจท่ีเพิ่มขึ้น
ต%อภารกิจด&านการประชุมรัฐสภาของบคุลากร
สํานักงานรัฐมนตรี  

- - 80 85 76 78 80 82 85 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอ
แผนงาน 

แผนงานได&รับ
อนุมัต ิ

            

2.ตั้ง
คณะทํางาน 

มีคณะทํางาน             

3.คณะทํางาน
เตรียมงาน 

ความพร&อมใน
การเตรียมงาน 

            

4.ดําเนินการ
สัมมนา 

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
สําเรจ็ 
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โครงการยกระดับการให5บริการของศูนย0บริการร�วมกระทรวงการคลัง 
1. สาระสําคัญ 

ร%างยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป� (2561-2580) ด&านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป>นยุทธศาสตร+ที่เน&นการปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน+
ส%วนรวม” โดยภาครัฐต&องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน%วยงานของรัฐที่ 
ทําหน&าที่ในการกํากับหรือในการให&บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข%งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให&มุ%งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+ส%วนรวม มีความทันสมัย และพร&อม 
ที่จะปรับตัวให&ทันต%อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู%ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย%างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข&อมูลขนาดใหญ% และระบบการทํางานที่เป>นดิจิทัลเข&ามาประยุกต+ใช&อย%างคุ&มค%าและปฏิบัติงานเทียบได&กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปeดกว&าง เช่ือมโยงถึงกันและเปeดโอกาสให&ทุกภาคส%วนเข&ามามีส%วนร%วมเพื่อ
ตอบสนองความต&องการของประชาชนได&อย%างสะดวก รวดเร็ว และโปร%งใส ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศ
ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน พ.ศ. 2561 – 2565 ซ่ึงเน&นการขับเคล่ือนด&วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 
เพื่อให&ภาครัฐเปeดกว&างและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected) โปร%งใส ทันสมัย ปรับตัวได&รวดเร็ว  
เปeดโอกาสให&ประชาชนได&มีส%วนร%วม และทําให&ประชาชนมีความเช่ือถือไว&วางใจต%อภาครัฐ โดยในระยะแรก
ของแผนปฏิรูปการบริการราชการแผ%นดิน (ป�ที่ 1 – ป�ที่ 2) จะเน&นดําเนินการในประเด็นที่มีความสําคัญ
เร%งด%วนและส%งผลต%อชีวิตความเป>นอยู%ของประชาชนเพื่อให&เกิดผลเป>นรูปธรรมก%อน อาทิ การปฏิรูป “บริการ
ภาครัฐ ให&สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย+ชีวิตประชาชน” และการปฏิรูป “ระบบข&อมูลภาครัฐให&มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก&าวสู%รัฐบาลดิจิทัล” ซ่ึงคาดว%าจะมีผลลัพธ+ที่จับต&องได&ที่สําคัญ อาทิ การปรับปรุง
กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตเพื่ออํานวยความสะดวกแก%ประชาชน การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผ%านช%องทาง
ดิจิทัลและศูนย+บริการร%วม เพื่อยกระบบงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐสู% 
ความเป>นเลิศ และการจัดให&มีบริการเลขหมายโทรศัพท+ฉุกเฉินแห%งชาติหมายเลขเดียว การพัฒนาแพลตฟอร+ม
การให&บริการพื้นฐาน และการพัฒนาศูนย+ข&อมูลกลางภาครัฐ เพื่อแก&ไขปGญหาการขาดการบูรณาการข&อมูลของ
หน%วยงานภาครัฐ   อันส%งผลให&เกิดภาระกับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ ซ่ึงจะทําให&
ต&นทุนค%าใช&จ%ายในการดําเนินงานทั้งของภาครัฐและประชาชนลดลงอย%างมาก 

และโดยที่พระราชกฤษฎีกาว%าด&วยหลักเกณฑ+และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 30 บัญญัติว%า “ในกระทรวงหน่ึง ให&เป>นหน&าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต&องจัดให&ส%วนราชการภายใน
กระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการประชาชนร%วมกันจัดต้ังศูนย+บริการร%วม เพื่ออํานวย 
ความสะดวกแก%ประชาชนในการที่จะต&องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพื่อให&ประชาชนสามารถ
ติดต%อสอบถาม ขอทราบข&อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป>นอํานาจหน&าที่ของส%วนราชการใน
กระทรวงเดียวกัน โดยติดต%อเจ&าหน&าที่ ณ ศูนย+บริการร%วมเพียงแห%งเดียว” ประกอบกับมาตรา 37 บัญญัติว%า 
“ในการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข&องกับการบริการประชาชนหรือติดต%อประสานงานระหว%างส%วนราชการด&วยกัน 
ให&ส%วนราชการกําหนดระยะเวลาแล&วเสร็จของงานแต%ละงานและประกาศให&ประชาชนและข&าราชการทราบ
เป>นการทั่วไป ส%วนราชการใดมิได&กําหนดระยะเวลาแล&วเสร็จของงานใด และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เห็นว%าเป>นระยะเวลาที่ล%าช&าเกินสมควร สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดเวลา
แล&วเสร็จให&ส%วนราชการน้ันต&องปฏิบัติก็ได& ให&เป>นหน&าที่ของผู&บังคับบัญชาที่จะต&องตรวจสอบให&ข&าราชการ
ปฏิบัติงานให&แล&วเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง” ซ่ึงกระทรวงการคลังได&จัดต้ังศูนย+บริการร%วม
กระทรวงการคลัง และเปeดให&บริการ ต้ังแต%วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป>นต&นมา โดยต้ังอยู%บริเวณ 
ลานจอดรถช้ัน 1 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยยึดหลักให&ศูนย+บริการร%วมเป>นศูนย+กลางการ
ให&บริการจากส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อตอบสนองความต&องการและสร&างความพึงพอใจของ
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ประชาชนได&สูงสุด ซ่ึงมีงานบริการ 3 ด&าน ได&แก% การให&บริการข&อมูล/ข%าวสาร การให&บริการรับเรื่อง - ส%งต%อ 
และการให&บริการเบ็ดเสร็จ  

ดังน้ัน ด&วยเหตุผลดังที่กล%าวมาข&างต&นจึงจําเป>นต&องปรับปรุงการบริการให&สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย+
ชีวิตประชาชน ด&วยการยกระดับการให&บริการศูนย+บริการร%วมกระทรวงการคลัง ให&มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
โดยเน&นการให&บริการผ%านช%องทางดิจิทัล ที่มีความทันสมัย และสามารถเช่ือมโยงข&อมูลผ%านช%องทางดิจิทัล
ต%อไป  
2. วัตถุประสงค0 

เพ่ือยกระดับการดําเนินงานของศูนย7บริการร)วมกระทรวงการคลัง ให�ตอบสนองความต�องการของประชาชน
ได�อย)างสะดวก รวดเร็ว และโปร)งใส 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ชาติที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารภาครัฐ) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (แผนการปฏิรูปประเทศด&านการบริหารราชการแผ%นดิน) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) .......... -ไม%มี-.............................................................................................................. 
แหล%งเงินที่ใช& ................................................................................................................................. 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) .......................................................................................... 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต มีระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการประชาชน  
ผลลัพธ+ ประชาชนได�รับข�อมูล/คําปรึกษาจากหน)วยงานของรัฐอย)างสะดวก และรวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จ

ผ)านจุดเดียว 
7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 

- ไม%มี - 
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8. ผู5รับผิดชอบ 
8.1 ผู&รับผิดชอบ  

ชื่อ-สกุล     นายกฤษดา วัยวุฒ ิ ตําแหน%ง    นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน     ส%วนรับเร่ืองราวร&องทุกข+ โทรศัพท+     2754 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด   
ชื่อ-สกุล      นายไว คงทว ี ตําแหน%ง     ผู&อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หน%วยงาน       สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทรศัพท+     2781 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการกําหนดกรอบ
แนวทางการยกระดบัการให�บริการของ
ศูนย7บริการร)วมกระทรวงการคลัง 

- - - 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน : 
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเรจ็ของการดําเนินงานดังน้ี 

ระดับ เกณฑ0การให5คะแนน 
1 ทบทวนคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการศูนย+บริการร%วมกระทรวงการคลงั 

2 ประชุมคณะกรรมการศูนย+บริการร%วมกระทรวงการคลัง 

3 ศึกษา รวบรวมข&อมลูจากส%วนราชการในสังกัดเพ่ือประกอบการพัฒนาการให&บริการประชาชน 

4 จัดหาอุปกรณ+ด&านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพไว&รองรับผู&มาติดต%อราชการ 

5 ร%างกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการให&บริการประชาชน ณ ศูนย+บริการร%วมกระทรวงการคลัง 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนคําสั่ง
แต%งตั้ง
คณะกรรมการ
ศูนย+บริการร%วม
กระทรวงการคลัง 

รายงาน 1 ฉบับ             

2. ประชุม
คณะกรรมการ
ศูนย+บริการร%วม
กระทรวงการคลัง 

1 คร้ัง/ป�             

3. ศึกษา รวบรวม
ข&อมูลจากส%วน
ราชการในสังกัด
เพ่ือประกอบการ
พัฒนาการ
ให&บริการ
ประชาชน 

รายงาน             

4. จัดหาอุปกรณ+
ด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพไว&
รองรับผู&มาติดต%อ
ราชการ 

อุปกรณ+
เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

            

5. ร%างกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาระบบการ
ให&บริการ
ประชาชน ณ 
ศูนย+บริการร%วม
กระทรวงการคลัง 

ร%างกรอบ
แนวทางใน
การพัฒนาฯ  

1 ฉบับ 
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โครงการพัฒนาระบบ e-Complaint 
1. สาระสําคัญ 

การเสนอและการรับคําร&องทุกข+ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด&วยการจัดการเรื่องราวร&องทุกข+ 
พ.ศ. 2552 ข&อ 22 ได&วางหลักเกณฑ+ในการเสนอคําร&องทุกข+ ให&กระทําได&ดังน้ี  

1) ยื่นต%อเจ&าหน&าที่ ณ ส%วนราชการ  
2) ส%งทางไปรษณีย+ไปยังส%วนราชการ หรือ 
3) กระทําในรูปของข&อมูลอิเล็กทรอนิกส+ตามกฎหมายว%าด&วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส+ 

จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศได&เข&ามามีบทบาทในกระบวนการทํางานอย%างมากในปGจจุบัน กอปรกับ
รัฐบาลมีนโยบายในการนํา โม เดลไทยแลนด+ 4.0 มาใช&ในการพัฒนาประเทศ  สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงได&จัดทําระบบรับเรื่องราวร&องทุกข+ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) ผ%าน
ช%องทางอิเล็กทรอนิกส+ (www.mof.go.th) เพื่อเป>นการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชนในการร&องทุกข+ด&วย
ตนเอง พร&อมทั้งสามารถติดตามสถานะเรื่องราวร&องทุกข+ของตนได&อย%างรวดเร็ว  

2. วัตถุประสงค0 
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินการรับเรื่องราวร&องทุกข+ ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังให&มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 เพื่อให&ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะเรื่องราวร&องทุกข+ของตนได&อย%างสะดวก รวดเร็ว 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
�   3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (องค+ประกอบที่ 5 Potential Base) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ     - 

วงเงิน (บาท) ................-................................................................................................................. 
แหล%งเงินที่ใช& ...............-................................................................................................................. 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) .......................................................................................... 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต มีระบบรับเรื่องราวร&องทุกข+ (e-Complaint) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ผลลัพธ+ ประชาชนมีช%องทางในการเสนอคําร&องทุกข+ และสามารถติดตามสถานะเรื่องร&องทุกข+ของตนผ%าน

ทางอิเล็กทรอนิกส+ได& 
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7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
   - ไม%มี - 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล     นายกฤษดา วัยวุฒ ิ ตําแหน%ง   นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน     ส%วนรับเรื่องราวร&องทุกข+ โทรศัพท+     2754 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  
ชื่อ-สกุล      นายไว คงทว ี ตําแหน%ง     ผู&อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หน%วยงาน  สํานักตรวจสอบและประเมินผล โทรศัพท+    2781 
หมายเหตุ   สํานักตรวจสอบและประเมินผลดําเนินโครงการร%วมกับศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบรับ
เรื่องราวร&องทุกข+ สํานักงานปลดั
กระทรวงการคลัง (e-Complaint) 

- - - 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑ0การให5คะแนน : 

เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 

ระดับ เกณฑ0การให5คะแนน 
1 ศึกษา รวบรวมข&อมลูเพ่ือประกอบการจัดทําระบบ 
2 วิเคราะห+และกําหนดรปูแบบในการนําเข&าข&อมลู การแสดงผล  
3 พัฒนาระบบการแสดงสถานะเรื่องราวร&องทุกข+ ร%วมกับศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4 ทดสอบระบบและแก&ไขปรับปรุง 
5 ระบบใช&ได&งานจริง 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

5. ระบบ
ใช&ได&งานจริง 

ระบบ             

 
  

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา 
รวบรวม
ข&อมูลเพือ่
ประกอบการ
จัดทําระบบ 

ข&อมูลการทําระบบ             

2.วิเคราะห+
และกําหนด
รูปแบบใน
การนําเข&า
ข&อมูล การ
แสดงผล 

รายงาน             

3. พัฒนา
ระบบการ
แสดงสถานะ
เร่ืองราวร&อง
ทุกข+ ร%วมกับ
ศูนย+
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

ระบบ             

4. ทดสอบ
ระบบและ
แก&ไข
ปรับปรุง 

ระบบ             
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โครงการอบรมเสริมสร5างความรู5ความเข5าใจในการป@องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และปลูกฝZงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี ป�งบประมาณ 2562 

1. สาระสําคัญ 

ปGญหาการทุจริตคอร+รัปช่ันก%อให&เกิดความเสียหายให&แก%ประเทศอย%างมหาศาลทั้งในรูปแบบของตัวเงินและ
ภาพลักษณ+ จึงต&องสร&างกลไกการป=องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต 
ซ่ึงในปGจจุบันภาครัฐมักอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายที่จะลดความเส่ียงต%อการเกิดการทุจริตเกิดข้ึนให&น&อยที่สุด 
เช%น การสร&างช%องทางรับเรื่องร&องเรียน การปราบปรามผู&กระทําความผิดโดยการบังคับใช&กฎหมายอย%างรุนแรง 
การเพิ่มอัตราโทษทางอาญาในลักษณะความผิดให&สูงข้ึน เป>นต&น แต%อย%างไรก็ตาม จากสถิติคดีที่ข้ึนสู%ศาลคดีอาญา
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบน้ันกลับมีปริมาณคดีที่เพิ่มสูงข้ึนอย%างมีนัยยะสําคัญ การที่ภาครัฐจะ 
พึ่งมาตรการด&านการปราบปรามเพียงอย%างเดียวจึงไม%สามารถตอบโจทย+ด&าน “ประสิทธิภาพ (Efficiency)”  
ในการลดปGญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐได& เครื่องมือหน่ึงที่สามารถแก&ปGญหาน้ีได& คือ การสร&าง
ความรู&ความเข&าใจที่ถูกต&องให&แก%บุคลากร อีกทั้งยังสามารถให&เขาเหล%าน้ันสามารถกลับไปต%อยอดด&วย 
การถ%ายทอดองค+ความรู&ดังกล%าวให&แก%บุคคลกลุ%มอ่ืนๆได&อีก ซ่ึงเรียกว%า การสร&างวิทยากรตัวคูณ ( Train the 
Trainer ) ซ่ึงวิทยากรตัวคูณจะเป>นผู&เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด วิธีการในการป=อง
ปรามปGญหาการทุจริตคอร+รัปช่ันในหน%วยงานได& รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในองค+กร ให&แก%ข&าราชการ 
พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให&เป>นไปตามนโยบายการส%งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในหน%วยงานของรัฐบาลและเจตนารมณ+ของการปฏิรูประบบราชการ ให&เป>นองค+กร
คุณธรรม โปร%งใส ไร&ทุจริต รวมทั้งเสริมสร&างการมีส%วนร%วมจากทุกภาคส%วนในสังคม 
2. วัตถุประสงค0 

เพื่อให&บุคลากรในหน%วยงาน ตระหนักถึงปGญหาการทุจริตที่เป>นบ%อนทําลายชาติ และโครงสร&างทาง
สังคมไทย ด&วยการสร&างวิทยากรตัวคูณ เพื่อนําความรู&ที่ได&รับไปเผยแพร%ให&แก%บุคลากรในหน%วยในส%วนราชการ
ต%างๆรวมถึงราชการส%วนภูมิภาค และองค+การมหาชน เพื่อป=องกันปGญหาการทุจริตคอรัปช่ันในอนาคต อีกทั้ง
ยังเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมให&แก%บุคลากรในสังกัด ให&สามารถปฏิบัติราชการได&ดียิ่งข้ึน ส%งผลต%อ
ภาพลักษณ+และความเช่ือม่ันของประชาชนในฐานะองค+กรที่เป>นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงและยั่งยืน
ตลอดไป 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการป=องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562  
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 
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4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

เมษายน – กันยายน 2562 โดยจัดอบรม 2 วัน โดยจัดในช%วงไตรมาสที่ 4 ของป�งบประมาณ 2562  

5. ทรัพยากร  
5.1 งบประมาณ  150,000.- บาท ( หน่ึงแสนห&าหม่ืนบาทถ&วน ) 

แหล%งเงินที่ใช& แหล%งเงินที่ใช&เบิกจ%ายจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง (ด&านบริหาร) ส%วนกลาง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม เพื่อเป>นค%าใช&จ%ายต%างๆ เช%น ค%าตอบแทนวิทยากร ค%าอาหารกลางวัน 
และค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม  

5.2 อ่ืนๆ บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังและองค+การมหาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ผลิตบุคคลากรในสังกัดเป>นวิทยากรตัวคูณ เพื่อนําความรู&ที่ได&รับไปเผยแพร%ให&แก%บุคลากรในหน%วย

ในส%วนราชการต%างๆรวมถึงราชการส%วนภูมิภาค และองค+การมหาชน เพื่อป=องกันปGญหาการทุจริต
คอรัปช่ันในอนาคต อีกทั้งยังเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมให&แก%บุคลากรในสังกัด ให&สามารถปฏิบัติ
ราชการได&ดียิ่งข้ึน 

ผลลัพธ+ บุคลากรในสังกัดได&รับองค+ความรู& รวมถึงวิธีการป=องกันและแก&ปGญหาพฤติกรรมที่เส่ียงต%อการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมถึงนําความรู&ในการออกแบบและริเริ่มโครงการที่ได&รับจาก
การอบรมไปเผยแพร%ภายในหน%วยงานตนเองได&อย%างมีประสิทธิภาพ 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล 1. นางพนดิา ศิริรัตน+    ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นายกฤษณะ สุขสวัสดิ์   ตําแหน%ง เจ&าหน&าที่วิเคราะห+นโยบายและแผน  

หน%วยงาน ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริต  โทรศัพท+ 2627 
8.2 ผู&กํากับตัวชี้วัด  

ชื่อ-สกุล เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
หน%วยงาน ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริต โทรศัพท+ 2583 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละเฉล่ียของความรู&ความเข&าใจของ
ผู&เข&าร%วมโครงการฯ  

- - - ร&อยละ 85 ร&อยละ
65 

ร&อยละ
70 

ร&อยละ
75 

ร&อยละ
80 

ร&อยละ
85 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศปท.จัดทําโครงการเพ่ือ
อนุมัติงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร 

ได&รับการอนุมัติ
งบประมาณ 

            

2. นําเสนอโครงการต%อรอง
ปลัดฯเพ่ือขออนุมัติการจัด
ฝ�กอบรม 

ได&รับการอนุมัติ
โครงการ 

            

3. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ+และจัดอบรมตามท่ี
กําหนด 

จัดอบรมสําเร็จ
ตามท่ีกําหนด 

            

4. สรปุแบบประเมินผลการ
อบรม Pre-test/Post-test 

ผ%านการประเมิน 
Pre-test/Post-
test 

            

5. สรปุรายงานผลการอบรม
ต%อรองปลัดกระทรวงการคลัง 

รายงานผลการ
อบรม 
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โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร5างความรู5ความเข5าใจในการป@องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบของหน�วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
กระทรวงการคลัง ในฐานะเป>นหน%วยงานหลักที่กํากับดูแลหน%วยงานด&านจัดเก็บภาษีซ่ึงมีความจําเป>น 

ที่จะต&องสร&างบุคลากรให&มีความรู&ความเข&าใจ ในการป=องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ทําให&การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความโปร%งใส อันส%งผลให&มีส%วนสนับสนุนการจัดเก็บภาษีเป>นไปอย%าง 
มีประสิทธิภาพ และส%งเสริมคุ&มครองจริยธรรมของหน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2. วัตถุประสงค0 
1. สร&างความรู&ความเข&าใจในการป=องกันและแก&ไขปGญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให&เท%าทันต%อสถานการณ+ 
2. เพื่อปลูกฝGงจิตสํานึก ค%านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซ่ือสัตย+สุจริตและ

การป=องกันการทุจริตให&แก%ข&าราชการและเจ&าหน&าที่ของกระทรวงการคลัง 
3. เพื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของข&าราชการและเจ&าหน&าที่ของกระทรวงการคลัง ให&มีจิตสาธารณะและ

เห็นแก%ประโยชน+ส%วนรวมมากกว%าประโยชน+ส%วนตน 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ (ด&านการป=องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 
งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
���� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
เดือนธันวาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) 77,600.-  บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกร&อยบาทถ&วน) 
แหล%งเงินที่ใช& เงินฝากค%าใช&จ%ายเก็บภาษีท&องถ่ิน 10% ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2 บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ผู&เข&าร%วมโครงการฯ ได&รับการพัฒนาและยกระดับจิตสํานึก ค%านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซ่ือสัตย+สุจริตและการป=องกันการทุจริต 
ผลลัพธ+ ผู&เข&าร%วมโครงการฯ มีระดับความรู&ความเข&าใจการป=องกันและแก&ไขปGญหาการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 
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7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล 1. นายพจนารถ พลศรี ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  2. นายกิตติพงษ+ เอ้ือจิตธรรม ตําแหน%ง เจ&าหน&าที่วิเคราะห+นโยบายและแผน 
หน%วยงาน ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริต โทรศัพท+ 2583 และ 2582 

8.2 ผู&กํากับตัวชี้วัด  
ชื่อ-สกุล นายวิทยา เตชะมหานนท+ ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริต โทรศัพท+  

9 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผ�านมา 
ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละเฉล่ียของความรู&ความเข&าใจ
ของผู&เข&าร%วมโครงการ  

- - ร&อยละ 85 ร&อยละ 85 ร&อยละ 
65 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
75 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
85 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห+ข&อมูลท่ีเก่ียวข&อง
เพ่ือประกอบการดําเนิน
โครงการ 

ได&ข&อมลูประกอบใน
การดําเนินโครงการ 

            

2.-จัดทําร%างโครงการเพ่ือ
ประกอบการขออนุมตัิ
จากผู&บรหิาร 

ได&รับการอนุมัตจิาก
ผู&บริหาร 

            

3. แจ&งหนังสือเวียนไปยัง
หน%วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

หน%วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ทราบรายละเอียด
ในการจัดอบรม 

            

4. จัดอบรมตาม
โครงการฯ 

จัดอบรมสําเร็จ
ตามท่ีกําหนด 

            

5. สรุปผลการดําเนิน
โครงการเพ่ือนําเสนอ
ผู&บริหารรับทราบ 

ผู&บริหารทราบผล
การดําเนินโครงการ 
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การยกระดับงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ0ของกระทรวงการคลัง  
ให5สอดคล5องกับพฤติกรรมการเปjดรับสารของสาธารณชน (MOF Cloud System) 

 

1. สาระสําคัญ 
ตามกรอบยุทธศาสตร+สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป� 2560 - 2563 ในยุทธศาสตร+ที่ 2  

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สป.กค. ได&กําหนดส่ือสารประชาสัมพันธ+เชิงรุก เป>นกลยุทธ+ที่ 
2.4 ดังน้ัน กระทรวงการคลังจึงต&องที่มีบทบาทหน&าที่ในการเผยแพร%ข&อมูลข%าวสารนโยบายและภารกิจต%างๆ 
กับประชาชน หน%วยงาน องค+กรต%างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดังน้ัน เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ+เชิงรุกให&เป>นรูปธรรมมากยิ่งข้ึนและเพื่อให&สอดคล&องกับ Life Style 
ของผู&รับสารในปGจจุบัน กสค. ได&ขอรับการสนับสนุนจาก ศทส. เพื่อขอใช&เทคโนโลยี Cloud ในการส%งข&อมูล
ข%าวสารด&านต%างๆ ของกระทรวงการคลังในรูปแบบไฟล+ Digital เพื่อให&ผู&รับสารสามารถนําไปใช&ได&ง%ายข้ึน 
โดยเฉพาะประเด็นการ Share เพื่อเพิ่มโอกาสให&ข&อมูลของกระทรวงการคลังเข&าถึงสู%กลุ%มประชาชนเป=าหมาย
ได&มากข้ึน   

2. วัตถุประสงค0 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารประชาสัมพันธ+ของกระทรวงการคลัง 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกให&แก%ประชาชนผู&รับสารในการเข&าถึงและส%งต%อข&อมูลของกระทรวงการคลัง 
3. ขยายรูปแบบการส่ือสารจาก Traditional files เป>น Digital Files เพื่อให&สอดคล&องกับพฤติกรรมการ

เปeดสารของประชาชน  

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ  
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (อยู%ในองค+ประกอบที่ 5) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

5. ทรัพยากร 
5.1 งบประมาณ    ไม%มี 

วงเงิน (บาท)  ไม%มี 
แหล%งเงินที่ใช&  ไม%มี 

5.2 อ่ืนๆ  ระบบ MOF Cloud System 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต (Output)    

กระทรวงการคลังสามารถเผยแพร%ส่ือประชาสัมพันธ+ประเภทส่ือ Digital โดยส%ง file ข้ึนระบบ Cloud 
ให&ประชาชนปลายทางนํามา print หรือ Share ต%อได&ด&วยตัวเอง พร&อมใส% QR Code เพื่อใส%ข&อมูล 
เชิงลึกให&ผู&สนใจสามารถเรียกดูได&เอง  

ผลลัพธ+ (Outcome)  
ประโยชน+ในแง%ผู&รับบริการ ผู&รับบริการโดยเฉพาะที่อยู%ในพื้นที่ห%างไกลจะได&รับทราบส่ือประชาสัมพันธ+
อย%างรวดเร็ว สามารถเข&าถึงบริการจากกระทรวงการคลังได&อย%างไม%ขาดช%วง การใส% QR Code ลงไป
ในส่ือจะทําให&สามารถค&นหาข&อมูลได&เยอะข้ึน โดยในกรณีที่ผู&บริการมี Smart Phone สามารถ Scan 
เพื่อรับข&อมูลได&เลย หากไม%มีหน%วยบริการ ณ จุดที่ห%างไกลสามารถพิมพ+ข&อมูลออกมาได&อย%างรวดเร็ว 
ประโยชน+ในแง%ผู&ให&บริการ ผู&ให&บริการสามารถประหยัดเวลาในข้ันตอนการผลิตส่ือ และข้ันตอนการส%ง
งาน รวมถึงประหยัดค%าใช&จ%ายในการผลิตส่ือ นอกจากน้ันการออกแบบยังสามารถใส%ข&อมูลต%างๆ ลงไป
ได&ในส่ือประชาสัมพันธ+ช้ินเดียวผ%านการใส% QR Code รวมถึงเม่ือรับไปแล&ว สามารถพิจารณาได&ว%าจะ
พิมพ+เป>นส่ือส่ิงพิมพ+ หรือนําไฟล+ดิจิตอลไปเผยแพร%ทางส่ือดิจิทัล หรือ Social Media ของตนเองได&
ต%อไป 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิด 
7.1 หากหน%วยงานในสังกัดหรือหน%วยงานที่สนใจจะนําส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ+ไปผลิตต%อ มาตรฐานของ

แต%ละหน%วยงานมีความแตกต%างกัน ดังน้ัน ช้ินงานที่หน%วยงานน้ันๆ ผลิตออกมาอาจมีมาตรฐานต%างกัน  
7.2 เน่ืองจากเน&นไปที่ส่ือ Digital ประชาชนผู&มีรายได&น&อยบางกลุ%ม ไม%มี Smart Phone อาจทําให&ได&

ข&อมูลไม%ครบถ&วน ดังน้ัน ควรเผยแพร%ในลักษณะคู%ขนาน คือเป>น Online Media และ Traditional Media 
รวมถึงส%งข&อมูลดังกล%าวให&หน%วยงานประชาสัมพันธ+กลางของแต%ละจังหวัดช%วยเผยแพร%  

8. ผู5รับผิดชอบ 
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล นายอภิชาติพงษ+ กรรณิการ+ ตําแหน%ง  นักประชาสัมพันธ+ปฏิบัติการ 
หน%วยงาน กสค.  โทรศัพท+ 2130 

    

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 
ช่ือ-สกุล นายปeยะภัทร ไชยสาม ตําแหน%ง  นักประชาสัมพันธ+ชํานาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทน ผอ.กสค. 
หน%วยงาน กสค.  โทรศัพท+ 2003 



 

84 แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการยกระดับงาน
เผยแพร%ประชาสัมพันธ+ของ
กระทรวงการคลัง ให&สอดคล&องกับ
พฤติกรรมการเปeดรับสารของ
สาธารณชน (MOF Cloud System) 

- - - 5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน 

คะแนน เกณฑ0การให5คะแนน 
1 ขอรับการสนับสนุนระบบCloud จาก ศทส. 
2 อบรมให&ความรู& บุคลากร กสค. ให&มีทักษะในการใช&ระบบMOF Cloud System 
3 ทดลองเปeดใช&ระบบ MOF Cloud System 
4 ตรวจสอบ/วิเคราะห+การใช&งานระบบ MOF Cloud System 
5 เปeดใช&ระบบ MOF Cloud System อย%างเป>นทางการ 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน เป@าหมาย ป�งบประมาณ 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขอรับการสนับสนุน
ระบบ Cloud จาก 
ศทส. 

ได&รับการ
สนับสนุน
จาก ศทส. 

            

2. อบรมให&ความรู& 
บุคลากร กสค. ให&มี
ทักษะในการใช&ระบบ
MOF Cloud System 

บุคลากรมี
ความรู&ใน
การใช&
ระบบ 

            

3. ทดลองเปeดใช&ระบบ 
MOF Cloud System 

ระบบใช&
งานได& 

            

4. ตรวจสอบ/วิเคราะห+
การใช&งานระบบ MOF 
Cloud System 

การ
ตรวจสอบ 
วิเคราะห+
ผลการใช&
งาน MOF 
Cloud 
System 
เบ้ืองต&น 

            

5. เปeดใช&ระบบ MOF 
Cloud System อย%าง
เป>นทางการ 

ระบบใช&
งานได& 
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โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของส�วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

 

1. สาระสําคัญ 
 

ตามแนวทางการประเมินส%วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให&มีการประเมินผล 5 องค+ประกอบ ได&แก% องค+ประกอบที่ 1 
Function Base ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน องค+ประกอบที่ 2 Agenda Base 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร+ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  นโยบายเร%งด%วนหรือ
ภารกิจที่ได&รับมอบหมายเป>นพิเศษ องค+ประกอบที่ 3 Area Base (สป.กค. ไม%ต&องดําเนินการ) องค+ประกอบที่ 4 
Innovation Base ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให&บริการประชาชนหรือหน%วยงานของรัฐ เพื่อนําไปสู%ระบบราชการ 4.0 
และองค+ประกอบที่ 5 Potential Base ศักยภาพในการดําเนินงานของส%วนราชการตามแผนยุทธศาสตร+ชาติ 20 ป�  

ในการนี ้ กลุ %มพ ัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได &พ ิจารณาตัวชี ้ว ัดของ 
ส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตก.) ตามองค+ประกอบที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และมอบหมายให& สตก. 
ดําเนินการตามองค+ประกอบที่ 5 Potential Base ภายใต&ตัวช้ีวัด การดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค+การของ
ส%วนราชการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได&แก% “การทบทวนคู%มือการปฏิบัติงาน” ซ่ึงเป>นการทําให&ได&งานที่มี
คุณภาพตามที่กําหนด ผู&ปฏิบัติงานไม%เกิดความสับสน บุคลากรหรือเจ&าหน&าที่สามารถทํางานแทนกันได& 
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได&อย%างถูกต&องและรวดเร็วเม่ือมีการโยกย&ายตําแหน%งงาน รวมทั้งลดข้ันตอนการทํางาน
ที่ซับซ&อน ลดข&อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม%เป>นระบบ ช%วยในการออกแบบระบบงานใหม%และปรับปรุงงานให&
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค0 
1. เพื่อให&การปฏิบัติงานในปGจจุบันเป>นมาตรฐานเดียวกัน  
2. เพื่อให&ผู&ปฏิบัติงานทราบและเข&าใจว%าควรทําอะไรก%อนและหลัง  
3. เพื่อให&ผู&บริหารติดตามงานได&ทุกข้ันตอน  
4. เพื่อใช&เป>นเอกสารอ&างอิงในการทํางานและใช&เป>นส่ือในการประสานงาน 

 

๓. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1.  ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+....................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..................) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 5 Potential Base) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
���� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 
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5. ทรัพยากร (ถ&ามี) 
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  - 
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  - 
 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : คู%มือการปฏิบัติงาน  
ผลลัพธ+ : การทํางานสะดวก มีมาตรฐานเดียวกัน 

 
7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 

ไม%มี 
8. ผู5รับผิดชอบโครงการ 

ส%วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุ%มตรวจสอบภายใน 
8.1 ผู5รับผิดชอบ 

นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒437 
นางสาวเฉลิมรัตน+  อ่ิมนุกูลกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒652 
นางสาววลีลักษณ+  รินดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2580 
นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข% นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2581 
นางสาวพิณนภา  อบเชย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2439 
นางสาวกนกวรรณ  ยันบัวบาน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร. 2651 

 

8.2 ผู5กํากับตัวช้ีวัด 
นางสิริกานต+  มหาล้ีตระกูล ผู&ตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒633 

 
9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน  

59 60 61 62 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความสําเร็จการทบทวนคู%มือ
การปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ป� 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

 

เกณฑ0การให5คะแนน :  
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ&วน

ตามระดับดังน้ี 
ระดับ เกณฑ0การให5คะแนน 

1 วางแผนการทบทวนคู%มือการปฏิบัติงาน 
2 ศึกษา/วิเคราะห+/รวบรวมข&อมูล ท่ีเก่ียวข&องกับคู%มือการปฏิบัติงานท่ีต&องการทบทวน 
3 จัดทําร%างคู%มือการปฏิบัติงาน 
4 เสนอร%างคู%มือการปฏิบัติงานต%อผู&ตรวจสอบภายในกระทรวงพิจารณาให&ความเห็นชอบ 
5 จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช&ในการปฏิบัติงานของ สตก. ในป�ต%อไป 
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10. แผนปฏิบัติงาน 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนการทบทวนคู% มื อการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการทบทวน             

2. ศึกษา/วิเคราะห+/รวบรวมข&อมูลท่ี
เกี่ ยวข&องกับคู% มือการปฏิบั ติงานท่ี
ต&องการทบทวน 

ผลการศึกษา/
วิเคราะห+ 

            

3. จัดทําร%างคู%มือการปฏิบัติงาน ร%างคู%มือการ
ปฏิบัติงาน 

            

4. เสนอร%างคู%มือการปฏิบัติงานต%อผู&
ตรวจสอบภายในกระทรวงพิจารณา
ให&ความเห็นชอบ 

คู%มือการปฏิบัติงาน
ได&รับความเห็นชอบ 

            

5. จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเพื่อใช&
ในการปฏิบัติงานของ สตก. ในป�
ต%อไป 

คู%มือการปฏิบัติงาน             
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โครงการวิเคราะห0ความเส่ียงและการจัดทําแผน/คู�มือการบริหารความเส่ียงด5านการทุจริตขององค0กร 
 

1. สาระสําคัญ 
เหตุการณ+ความเส่ียงด&านการทุจริตเกิดแล&วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปGญหามาจากสาเหตุต%าง ๆ ที่ค&นหา

ต&นตอที่แท&จริงได&ยาก ความเส่ียงจึงจําเป>นต&องคิดล%วงหน&าเสมอ การป=องกันการทุจริต คือ การแก&ไขปGญหา
การทุจริตที่ยั่ งยืน ซ่ึงเป>นหน&าที่ความรับผิดชอบของหัวหน&าส%วนราชการ และเป>นเจตจํานงของ
กระทรวงการคลังที่ร%วมต&านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป>นวาระเร%งด%วนของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร+กระทรวงการคลังตามร%างกรอบยุทธศาสตร+ชาติระยะ 20 ป� ยุทธศาสตร+ที่ 6 การเป>นองค+กร
ต&นแบบในการบริหารงานอย%างมีธรรมาภิบาลเป>นมืออาชีพ และตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแห%งชาติ 
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป=องกันและแก&ไขปGญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ที่กําหนดให&ทุกส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ โดยมุ%งเน&นการสร&างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส%งเสริมการมีส%วนร%วมจากทุกภาคส%วนในการตรวจสอบ เฝ=าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให&เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได& 

ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได&จัดทําคู%มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยหวังเป>นอย%างยิ่งว%าคู%มือน้ีจะเป>นประโยชน+ให&กับกระทรวงการคลัง และ
ผู&สนใจในการสร&างความเข&าใจในการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อให&หน%วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานที่อาจก%อให&เกิดการทุจริต ซ่ึงเป>นมาตรการป=องกัน 
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต%อไป 

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อให&หน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง

ของการดําเนินงานที่อาจก%อให&เกิดการทุจริต ซ่ึงเป>นมาตรการป=องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต%อไป 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการป=องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนกันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  - 
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  - 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต คู%มือการประเมินความเส่ียงการทุจริตกระทรวงการคลัง 
ผลลัพธ+ เป>นการเตรียมการป=องกันการทุจริตล%วงหน&า เพื่อป=องกันความเสียหายที่เกิดข้ึน 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล 1. นายพจนารถ พลศรี ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  2. นางสาวสุภาวดี รักจันทร+ ตําแหน%ง เจ&าหน&าที่วิเคราะห+นโยบายและแผน 
หน%วยงาน ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริต โทรศัพท+ 2583 และ 2584 

8.2 ผู&กํากับตัวชี้วัด  
ชื่อ-สกุล เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ ตําแหน%ง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
หน%วยงาน ศูนย+ปฏิบัติการต%อต&านการทุจริต โทรศัพท+ 2583 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู%มือการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน  : 
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ&วนตาม

ระดับดังน้ี 
ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 

1 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห+ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับข&อ ร&องเรียนการทุจริต กระทรวงการคลัง 
2 กําหนดแบบฟอร+ม การประเมินความเสี่ยง เสนอรองปลดักระทรวงการคลังและแจ&งเวียนให&หน%วยงาน

ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
3 ประเมินความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และเสนอรองปลดักระทรวงการคลัง 
4 ประเมินความเสี่ยง รอบ 12 เดือน และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง 
5 จัดทํารูปเล%มคู%มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห+ข&อมูลท่ีเกีย่วข&องกับ
ข&อ ร&องเรียนการทุจริต 
กระทรวงการคลัง 

ได&ข&อมูลการ
ร&องเรียนการ

ทุจริต
กระทรวงการคลัง 

            

2. กําหนดแบบฟอร+ม การ
ประเมินความเส่ียง เสนอรอง
ปลัดกระทรวงการคลังและ
แจ&งเวยีนให&หน%วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

ได&แบบฟอร+มการ
ประเมินความ
เส่ียงและแจ&ง

เวยีนให&
หน%วยงานใน
สังกัดทราบ 

            

3. ประเมินความเส่ียง รอบ 
6 เดือน และเสนอรองปลัด
กระทรวงการคลัง 

รายงานข&อมูล 
รอบ 6 เดือน 
เสนอรองปลัด

กระทรวงการคลัง 

            

4. ประเมินความเส่ียง รอบ 
12 เดือน และเสนอรองปลัด
กระทรวงการคลัง 

รายงานข&อมูล 
รอบ 12 เดือน 
เสนอรองปลัด

กระทรวงการคลัง 

            

5. จัดทํารูปเล%มคู%มือการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต
กระทรวงการคลัง 

คู%มือการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต
กระทรวงการคลัง 
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โครงการฝwกอบรมสําหรับข5าราชการพลเรือนสามัญที่อยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติหน5าที่ราชการ 
ประจําป�งบประมาณ 2562 (หลักสูตร “การเป\นข5าราชการที่ดี”)  

1. สาระสําคัญ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 บัญญัติให&มีการพัฒนาผู&ได&รับบรรจุ

เข&ารับราชการเป>นข&าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 และข&าราชการ
หรือพนักงานส%วนท&องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป>นข&าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 64 ในระหว%างที่
ยังทดลองปฏิบัติหน&าที่ราชการ เพื่อให&รู&ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป>นข&าราชการที่ดี
ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และสอดคล&องกับกฎ ก.พ. ว%าด&วยการทดลองการปฏิบัติหน&าที่ราชการ และ
การพัฒนาข&าราชการที่อยู%ระหว%างทดลองปฏิบัติหน&าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข&อ 8 กําหนดให&มีการพัฒนา
ข&าราชการพลเรือนสามัญที่อยู%ระหว%างทดลองปฏิบัติหน&าที่ราชการเพื่อให&รู &ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป>นข&าราชการที่ดีด&วยกระบวนการต%างๆ กระบวนการหน่ึงที่จะนํามาใช&ในการพัฒนาข&าราชการ
คือ การอบรมสัมมนาร%วมกัน ระหว%างส%วนราชการต%างๆ ภายในกระทรวง เพื่อดําเนินการพัฒนาและ 
การประเมินผลการพัฒนาให&เป>นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ซ่ึงตามโครงสร&างของหลักสูตรดังกล%าว 
ประกอบด&วยเน้ือหา ในรายวิชาต%างๆ ในอันที่จะเสริมสร&างความรู&และทักษะในการปฏิบัติหน&าที่ราชการ
สําหรับบุคลากรผู&เข&ารับการฝ�กอบรม 

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อให&บุคลากรได&รับความรู&ในด&านต%างๆ ที่จําเป>นต%อการปฏิบัติหน&าที่ราชการเพิ่มข้ึน 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 
งบประมาณ 2562(โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ(ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
มกราคม – กันยายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน (บาท) :  3,000,000.- บาท (สามล&านบาทถ&วน) 
แหล%งเงินที่ใช& :  เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) :  - 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : หลักสูตรการฝ�กอบรมสําหรับข&าราชการพลเรือนสามัญที่อยู%ระหว%างทดลองปฏิบัติราชการ

ประจําป�งบประมาณ 2562 จํานวน 3 รุ%น 
ผลลัพธ+ : บุคลากรมีความรู&เก่ียวกับการปฏิบัติราชการเพิ่มข้ึน 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
 - 

8.  ผู5รับผิดชอบ 

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล  นางสาวนงนชุ  นตุรัตน+ ตําแหน%ง   ผู&อํานวยการส%วนพฒันาบุคคล 

หน%วยงาน  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท+   02 126 5800 ต%อ 2610 

8.2 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล  นางสาวชิดชนก  จิรเศวตกุล ตําแหน%ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

หน%วยงาน  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท+   02 126 5800 ต%อ 2613 

8.3 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล   นายสนัติ  อํ่าศรีเวียง ตําแหน%ง   ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

หน%วยงาน  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+   02 126 5800 ต%อ 2601 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละของบุคลากรท่ีมีคะแนน  
Post-Test สูงกว%าคะแนน Pre -test 

- - - ร&อยละ 
90 

ร&อยละ
50 

ร&อยละ 
60 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
80 

ร&อยละ 
90 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1.จัดทําแผนการแผน 
การดําเนินการของ
หลักสูตร 

แผนการ
ดําเนินการ 

            

2.ดําเนินการสํารวจ
จํานวนข&าราชการบรรจุ
ใหม%ของทุกส%วนราชการ
ในสังกัด 

ผลการ
สํารวจ 

 

            

3. ขออนุมัติการจัด
ดําเนินการหลักสูตร 

หลักสูตร
ได&รับการ
อนุมัติ 

   
(รุ%นที่1) 

   
(รุ%นที่2) 

  
(รุ%นที่3) 

  

4. ดําเนินการจัด
หลักสูตร 

ดําเนินการ
จัดเสร็จส้ิน 

   
(รุ%นที่1) 

   
(รุ%นที่2) 

  
(รุ%นที่3) 

 

5. การประเมินผลผู&เข&า
รับการฝ�กอบรม 

ผลการ
ประเมิน 

    
(รุ%นที่1) 

   
(รุ%นที่2) 

  
(รุ%นที่3) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด5านเทคโนโลยีดจิิทัล 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเป>นหน%วยงานหลักในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจด&านการเงินการคลังของประเทศ 
และเป>นศูนย+กลางฐานข&อมูลกลางด&านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีขนาดใหญ%  เพื่อให&บุคลากรของ
กระทรวงการคลังมีความรู&ความเข&าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต&องมีการเสริมสร&างความเข&าใจใน
หลักการ และองค+ประกอบต%าง ๆ ของการบริหารจัดการข&อมูลที่มีขนาดใหญ%และมีความหลากหลายได&อย%าง
เป>นระบบ  เรียนรู&กระบวนการวิเคราะห+ข&อมูลขนาดใหญ% เพื่อนําไปใช&ประโยชน+ได&อย%างมีประสิทธิภาพ อาทิ
เช%น การฝ�กอบรมด&านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม% การฝ�กอบรมศิลปะการใช&วิทยาศาสตร+ข&อมูลในยุคดิจิทัล  
การฝ�กอบรมการออกแบบส่ืออินโฟกราฟeก  เทคนิคการทดสอบซอฟต+แวร+  และการทํางานร%วมกันอย%างมี
ประสิทธิภาพโดยใช&เครื่องมือไอทีสมัยใหม%  เป>นต&น 

2. วัตถุประสงค0 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให&เป>นผู&เช่ียวชาญมีความรู&ความเช่ียวชาญด&านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด&าน  ที่มีคุณภาพ 

และมีปริมาณเพียงพอรองรับกับภารกิจ 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 

� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน  (ด&านบริหารราชการแผ%นดิน) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป�

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 ต.ค. 2561 – 31 ก.ย. 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน   113,900.-บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสามพันเก&าร&อยบาทถ&วน)  
แหล%งเงินที่ใช&  งบประมาณรายจ%ายประจําป� พ.ศ. 2562 
วงเงิน  3,421,400.- บาท (สามล&านส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึงพันส่ีร&อยบาทถ&วน)  
แหล%งเงินที่ใช&  งบกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ 2562 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  ห&องอบรมคอมพิวเตอร+พร&อมอุปกรณ+ วิทยากร เอกสารตํารา 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต  บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังได&รับการฝ�กอบรมด&านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลลัพธ0  บุคลากรของกระทรวงการคลังมีความรู&ความเข&าใจในด&านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนําวิทยาการ

และเทคโนโลยีช้ันสูงมาใช&ในการปรับปรุง และพัฒนางานให&มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
-  ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางบุษกร  เณรสูงเนิน ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการพิเศษ 

หน�วยงาน ส%วนนโยบายและสนับสนุนด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โทรศัพท0  3405 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน�ง ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน�วยงาน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท0 3211 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

ร�อยละของบุคลากรของกระทรวงการคลังท่ี
ผ)านเกณฑ7การฝ?กอบรมด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ระดับ 5 
(ร&อยละ 90) 

<     
ร&อยละ 

75 

>=  
ร&อยละ 

75 

>=  
ร&อยละ 

80 

>=  
ร&อยละ

85 

>=   
ร&อยละ 

90 

เกณฑ0การให5คะแนน :  
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ&วนตาม

ผลลัพธ+ดังน้ี 

ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 

1 น&อยกว%าร&อยละ 75 ของบุคลากรที่ผ%านเกณฑ+การฝ�กอบรม 
2 ไม%น&อยกว%าร&อยละ 75 ของบุคลากรที่ผ%านเกณฑ+การฝ�กอบรม 
3 ไม%น&อยกว%าร&อยละ 80 ของบุคลากรที่ผ%านเกณฑ+การฝ�กอบรม 
4 ไม%น&อยกว%าร&อยละ 85 ของบุคลากรที่ผ%านเกณฑ+การฝ�กอบรม 
5 ไม%น&อยกว%าร&อยละ 90 ของบุคลากรที่ผ%านเกณฑ+การฝ�กอบรม 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนโครงการ แผนการพัฒนา             

2. ขออนุมัติโครงการ หนังสืออนุมัติ
โครงการ 

            

3. คัดเลือกและทําหนังสือตอบ
รับ 

รายช่ือผู&เข&ารับการ
ฝ�กอบรม 

            

4. ดําเนินการโครงการฝ�กอบรม เข&ารับการฝ�กอบรม             

5. รายงานและประเมินผล
โครงการ 

รายงานผลการ
ฝ�กอบรม 
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โครงการบริหารอัตรากําลังของกระทรวงการคลัง 
1. สาระสําคัญ 

ด&วย อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ+ 2559 ได&มีมติให&
จัดต้ังคณะทํางานการบริหารอัตรากําลังข&าราชการกระทรวงการคลัง เพื่อให&การพิจารณาการจัดสรรอัตรา
ข&าราชการที่ว%างจากผลการเกษียณอายุคืน หรือการเกล่ียอัตราว%างจากผลการเกษียณอายุของส%วนราชการอ่ืน
ในกระทรวง รวมทั้งการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังข&าราชการเพิ่มใหม%ของส%วนราชการในสังกัดกระทรวง -
การคลัง เป>นไปด&วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค0 
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห+ความต&องการอัตรากําลังข&าราชการของส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

เพื่อให&มีจํานวนที่เหมาะสม และเพียงพอกับภารกิจของส%วนราชการในปGจจุบัน โดยพิจารณาถึงปGจจัย
ต%างๆ ที่เก่ียวข&องทั้งภายในและภายนอก  

2. เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ+การขอรับการจัดสรรอัตรากําลังข&าราชการในกรณีต%างๆ ของส%วน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

3. เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ+การเกล่ียอัตราข&าราชการที่ ว% างลงจากผลการเกษียณอายุ 
เม่ือส้ินป�งบประมาณ  

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารอัตรากําลังข&าราชการกระทรวงการคลังต%อ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาต%อไป 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)) 

���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562(โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
���� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน (บาท)    15,000.    บาท (หน่ึงหม่ืนห&าพันบาทถ&วน)  
แหล%งเงินที่ใช&จากเงินงบประมาณรายจ%ายประจําป� 2562 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  - 
  



 

98 แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : กระทรวงการคลังมีอัตรากําลังในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจของกระทรวงการคลัง 
ผลลัพธ+ : กระทรวงการคลังดําเนินงานได&อย%างมีประสิทธิภาพภายใต&บริบทการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ผู&ได&รับผลกระทบทางลบ : ส%วนราชการที่ต&องเกล่ียอัตราเกษียณไปให&ส%วนราชการอ่ืน 
แนวทางแก&ไข : เน&นให&ส%วนราชการในสังกัดปรับกระบวนการทํางานโดยนําระบบเทคโนโลยีมาช%วยในการ

ปฏิบัติงาน  

8. ผู5รับผิดชอบ 

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล  นายสมศักดิ์  ศิริเลิศพิทักษ+ ตําแหน%ง   ผู&อํานวยการส%วนบริหารอัตรากําลัง 

หน%วยงาน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+   02 126 5800 ต%อ 2606 

ชื่อ-สกุล  นางศิริวรรณ  อินทร+ไทยวงศ+ ตําแหน%ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

หน%วยงาน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+   02 126 5800 ต%อ 2669 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล  นายสนัติ   อํ่าศรีเวียง ตําแหน%ง   ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน%วยงาน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+  02 126 5800 ต%อ 2600 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการบริหาร
อัตรากําลังข&าราชการ
กระทรวงการคลัง โดยการเกลี่ย
อัตราเกษียณ ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน 

คะแนน เกณฑ0การให5คะแนน 
1 ศึกษา วิเคราะห+ ความต&องการอัตรากําลังข&าราชการของส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
2 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ+การขอรับการจัดสรรอัตรากําลังข&าราชการในกรณตี%างๆ 
3 แจ&งให&ส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดส%งเอกสาร เข&าช้ีแจงข&อเท็จจริงและดําเนินการอ่ืนๆ  

แก%คณะทํางาน 
4 จัดเตรียมข&อมลูนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 
5 นําเสนอข&อสรุปรายป� งบประมาณ ต%อ อ.ก.พ. กระทรวง 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา วเิคราะห+  
ความต&องการอัตรากําลัง
ข&าราชการของส%วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ผล
การศึกษา 

            

2. พิจารณากําหนด
หลักเกณฑ+การขอรับ 
การจัดสรรอัตรากําลัง
ข&าราชการในกรณีต%างๆ 

หลักเกณฑ+
การขอรับ

การ
จัดสรร 

            

3. แจ&งให&ส%วนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 
จัดส%งเอกสาร เข&าช้ีแจง
ข&อเท็จจริงและดําเนินการ
อื่นๆ แก%คณะทํางาน 

ส%วน
ราชการ
รับทราบ 

            

4. จัดเตรียมข&อมูล
นําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

ข&อมูลท่ี
ถูกต&อง
และ

ครบถ&วน 

            

5. นําเสนอข&อสรุปรายป� 
งบประมาณ ต%อ อ.ก.พ.
กระทรวง 

อ.ก.พ. 
กระทรวง
รับทราบ 

            

 
  



 

100 แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 

โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อเข5ารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผ�านระบบออนไลน0 

1. สาระสําคัญ 
โครงการดังกล%าวเป>นการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข&ารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ซ่ึงประกอบด&วยข&าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ&างช่ัวคราว 
ผ%านระบบออนไลน+ 
2. วัตถุประสงค0 

1. เพื่ออํานวยความสะดวกให&ผู&สนใจเข&ารับสมัครงาน 
2. เพื่อลดเอกสารในการรับสมัครงาน 
3. เพื่อประยุกต+วิธีการทํางานโดยเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให&การทํางานมีความทันสมัย 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ) 
���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ(ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน (บาท)   - 
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 
 ระบบรับสมัครสอบบุคลากรออนไลน+ iRecruit โดย INET ธนาคารกรุงไทย  

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต: มีการรับสมัครข&าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ&างช่ัวคราว ผ%านระบบออนไลน+ 
ผลลัพธ+: การรับสมัครบุคคลเข&ารับราชการมีความสะดวกและรวดเร็ว 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
เจ&าหน&าที่ผู&ปฏิบัติงานอาจเกิดความยุ%งยากในการตรวจสอบกล่ันกรองเอกสารของผู&สมัครที่ผ%านการคัดเลือก

เบ้ืองต&น เช%น เรื่องของวุฒิการศึกษาซ่ึงสามารถปลอมแปลงกันได&  
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8. ผู5รับผิดชอบ 
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล    นางสาววนีา  ชาวไร%นาค ตําแหน%ง    ผู&อํานวยการส%วนบริหารงานบุคคล 

หน%วยงาน    สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท+    02 126 5800 ต%อ 2691 

ชื่อ-สกุล    นางสาววชิญ+สุภัค  เติมธะนะศักดิ์ ตําแหน%ง    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

หน%วยงาน    สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท+    02 126 5800 ต%อ 2670 

ชื่อ-สกุล   นายรัตนพล  เข็มบุปผา ตําแหน%ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

หน%วยงาน   สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+  02 126 5800 ต%อ 2688 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล   นายสนัติ  อํ่าศรีเวียง ตําแหน%ง     ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

หน%วยงาน   สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+    02 126 5800 ต%อ 2600 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ร&อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู&สมัครงานท่ีมตี%อการสมัคร
งานผ%านระบบออนไลน+ 

- - - ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
40 

ร&อยละ 
50 

ร&อยละ 
60 

ร&อยละ 
70 

ร&อยละ 
80 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําประกาศรับสมัครฯ             

2. ส%งประกาศรับสมัครให&
บริษัทท่ีกํากบัดูแล 

            

3. ผู&ประสงค+จะสมัครเช&าไป
ดําเนินการสมัครทาง Internet 

            

4. ตรวจสอบความถูกต&อง
ของการสมัคร 

            

5. ดําเนินการตรวจสอบและ
จัดทําประกาศรายช่ือผู&มีสิทธิ
สอบ วัน เวลา และสถานท่ี
สอบ 
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โครงการจัดทํา Webpage สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. สาระสําคัญ 
ด&วยกระทรวงการคลังได&ประกาศนโยบายการเป>นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) โดยส%งเสริมให&

หน%วยงานในสังกัดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&ทดแทนการทํางานในรูปแบบเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู&ใช&งาน ผู&รับบริการ และผู&มีส%วนได&ส%วนเสียให&มากที่สุด 
ประกอบกับสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลได&เล็งเห็นความสําคัญของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&
เป>นเครื่องมือในการส่ือสารและการประชาสัมพันธ+ข&อมูลต%าง ๆ ที่เก่ียวข&องกับงานด&านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรจัดทํา Webpage ของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายใต& Website ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (www.palad. mof.go.th) เพื่อให&บุคลากรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังได&รับความสะดวกในการเข&าถึงข&อมูลของ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ถูกต&อง  
อย%างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให&เจ&าหน&าที่ในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานได&อย%าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค0 
1. เพิ่มช%องทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ+ 
2. อํานวยความสะดวกด&านข้ันตอนและข&อมูลข%าวสารที่เก่ียวข&องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. รวบรวมข&อมูลและองค+ความรู&ต%างๆที่จําเป>นในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ) 

���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (องค+ประกอบที่ 5 : Potential Base)) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ(ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ 

วงเงิน (บาท)    -    บาท 
แหล%งเงินที่ใช&จากเงินงบประมาณรายจ%ายประจําป� 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  - 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : webpage ของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลลัพธ+ : มีช%องทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ+งานด&านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน  

 -  

8. ผู5รับผิดชอบ 

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายสมศักดิ์  ศิริเลิศพิทักษ+ ตําแหน%ง   ผู&อํานวยการส%วนบริหารอัตรากําลัง 

หน%วยงาน  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+ 02 126 5800 ต%อ 2606 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริวรรณ  อินทร+ไทยวงศ+ ตําแหน%ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

หน%วยงาน  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+ 02 126 5800 ต%อ 2669 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล  นายสนัติ   อํ่าศรีเวียง ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน%วยงาน  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท+ 02 126 5800 ต%อ 2600 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา Webpage  
ของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

- - - 5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน 

คะแนน เกณฑ0การให5คะแนน 
1 ศึกษา แนวทาง วิเคราะห+ หารือกับ ศทส. และผู&ท่ีเก่ียวข&อง  
2 ออกแบบการใช&งานตามความต&องการของทุกส%วนงานใน สบค.  
3 ป=อนข&อมูลท่ีต&องการนําเสนอในระบบ 
4 ทดสอบระบบและปรับปรุงแก&ไข 
5 ประชาสัมพันธ+การใช&งาน 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา แนวทาง 
วิเคราะห+ หารือกับ ศทส. 
และผู&ที่เกีย่วข&อง  

ผลการ 
ศึกษา 

            

2. ออกแบบการใช&งาน
ตามความต&องการของทุก 
ส%วนงานใน สบค.  

รูปแบบ
เป>นไป
ตาม
ความ

ต&องการ
ของผู&ที่

เกีย่วข&อง 

            

3. ป=อนข&อมูลท่ีต&องการ
นําเสนอในระบบ 

ข&อมูลท่ี
ถูกต&อง
และ

ครบถ&วน 

            

4. ทดสอบระบบและ
ปรับปรุงแก&ไข 

ระบบใช&
งานได&ดี 

            

5.ประชาสัมพันธ+การใช&
งาน 

บุคลากร
ของ

สํานักงา
นปลัด

กระทรวง
การคลัง
รับทราบ 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 

 
1. สาระสําคัญ 

ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เป>นการบูรณาการการให&บริการทางอิเล็กทรอนิกส+ของ
หน%วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับการให&บริการแก%ประชาชนและผู&ประกอบการให&มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากข้ึน โดยมุ%งเน&นการพัฒนาระบบงาน การให&บริการ ซ่ึงประชาชนและ
ผู&ประกอบการ สามารถเข&าถึงบริการของ 3 กรมภาษี ได&แก% กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร 
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ได&ด&วยการลงช่ือเข&าใช&งานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว และเม่ือลงช่ือเข&าใช&งาน
ระบบ (Login) แล&ว ก็สามารถเข&าใช&งานบริการต%าง ๆ ของ 3 กรมภาษีได& โดยไม%ต&องลงช่ือเข&าใช&งานซํ้าอีก 

ดังน้ัน เพื่อให&การให&บริการระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให&บริการผู&ประกอบการและประชาชน ได&อย%างต%อเน่ือง จึงต&องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบที่เก่ียวข&องทั้งหมด 
2. วัตถุประสงค0 

2.1 เพื่อบูรณาการบริการของ 3 กรมภาษี ให&สามารถเข&าถึงได&แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
2.2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ให&สามารถใช&งานได&

อย%างต%อเน่ือง 
2.3 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ให&มีเสถียรภาพและ 

ความปลอดภัย 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
            ����   2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&านบริหารราชการแผ%นดิน) 

����  3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 
งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 5 ปฏิรูปองค+การ) 

� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 

            ����  6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 
4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  - 
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 
- เจ&าหน&าที่ Call Center  1689  
- เจ&าหน&าที่ IT Support ส%วนกลาง  

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต การให&บริการระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) มีประสิทธิภาพและต%อเน่ือง 
ผลลัพธ+ ผู&ประกอบการและประชาชนเข&าใช&งานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ได&อย%าง

สะดวก รวดเร็ว ต%อเน่ืองและปลอดภัย   

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายธาดา  ชพานนท+ ตําแหน%ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการพิเศษ 

หน%วยงาน ส%วนพฒันาระบบงานประมวลผลข&อมูล
สารสนเทศ 

โทรศัพท+ 02-126-5900 ต%อ 3303 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน%ง ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

หน%วยงาน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท+ 02-126-5900 ต%อ 3201 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพระบบบริการ Tax Single 
Sign On (Tax SSO) 

  5 5 1 2 3 4 5 

เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 
ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 

1 ปรับปรุงข&อมูลเว็บไซต+ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 
2 เก็บรวบรวมความต&องการ การแก&ไข/ปรับปรุงกระบวนงาน (Change Requirement) 
3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 
4 จัดทําระบบติดตามตรวจสอบการทํางาน (Monitoring) ของระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)  
5 ตรวจสอบช%องโหว% (Vulnerability Assessment) ระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ปรับปรุงข&อมูลเว็บไซต+ระบบบริการ Tax Single Sign 
On (Tax SSO) 

ข&อมูลเว็บไซต+             

2. เกบ็รวบรวมความต&องการ การแก&ไข/ปรับปรุง
กระบวนงาน (Change Requirement)   

ความต&องการ
ใหม% 

            

3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานระบบบริการ  
Tax Single Sign On (Tax SSO) 

ระบบ Tax SSO             

4. จัดทําระบบติดตามตรวจสอบการทํางาน 
(Monitoring) ของระบบบริการ Tax Single Sign On 
(Tax SSO) 

ระบบติดตามฯ             

5. ตรวจสอบช%องโหว% (Vulnerability Assessment) 
ระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน 

ผลการตรวจสอบ             
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โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส0ใหม� (New GFMIS Thai) 

1. สาระสําคัญ 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ (GFMIS) ได&ดําเนินการพัฒนาระบบงานและใช&

ระบบงานต้ังแต%ป� 2547 ในปGจจุบันระบบ GFMIS ใช&ซอฟต+แวร+ SAP R/3 Version 4.7 ซ่ึงเป>นระบบเก%าและ
ยุติการสนับสนุนการใช&งานจากเจ&าของผลิตภัณฑ+แล&ว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจําเป>นต&องดําเนิน
โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทน
ระบบ GFMIS ที่ใช&งานอยู%ในปGจจุบันให&รองรับการเช่ือมต%อกับระบบงานภายนอก สามารถใช&งานได&สอดคล&อง
กับกระบวนการปGจจุบัน โดยใช&สถาปGตยกรรมที่เป>นระบบเปeด (Open System) เพื่อให&ระบบ New GFMIS 
Thai  เป>นระบบที่ใช&งานได&อย%างสมบูรณ+และมีประสิทธิภาพในการเบิกจ%ายเงินของส%วนราชการทั่วประเทศ 
ตลอดจนรองรับการเช่ือมต%อในอนาคต เช%น การเช่ือมต%อกับ National e-Payment, FinTech เป>นต&น และ
รองรับการจัดสรรงบประมาณลงท&องถ่ิน (อปท.)  

2. วัตถุประสงค0 
2.1 เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช&งานอยู%ในปGจจุบัน 
2.2 เพื่อให&ระบบ New GFMIS Thai ให&รองรับการเชื่อมต%อกับระบบงานภายนอก ให&สามารถใช&

งานได&สอดคล&องกับกระบวนการปGจจุบัน  
2.3 เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช&ระบบเดิมที่ล&าสมัย ไม%ได&รับการสนับสนุนจากเจ&าของผลิตภัณฑ+และ

ไม%รองรับความต&องการปGจจุบัน 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านบริหารราชการแผ%นดิน) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่................................) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน      

ต้ังแต%วันที่ 31 ตุลาคม 2561 -  28 เมษายน 2564  (2 ป� 6 เดือน) 
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5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) : ๘17,5๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร&อยสิบเจ็ดล&านห&าแสนบาทถ&วน)  
(วงเงินน้ีไม%รวมภาษีมูลค%าเพิ่ม) 

แหล%งเงินที่ใช& : เงินกู&เพื่อฟ��นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน (Development Policy  
                   Loan: DPL) 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  
� บุคลากรที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และมีความรู&ความเข&าใจในระบบงาน GFMIS ปGจจุบัน ได&แก% 
o คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New GFMIS Steering)  ทําหน&าที่กําหนดนโยบาย กรอบ
แนวทางและทิศทางการพัฒนาระบบ ตลอดจนให&คําปรึกษา ให&ข&อเสนอแนะรูปแบบการ
กํากับดูแลระบบ New GFMIS Thai 

o คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New GFMIS Steering Committee) เพื่อ
ดําเนินการในส%วนที่เก่ียวข&องสําหรับการพัฒนาระบบ  

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New GFMIS Thai)  
ผลลัพธ+ : การบริหารเงินแผ%นดินที่มีประสิทธิภาพ  มากข้ึน โดยการเปล่ียนซอฟต+แวร+ของระบบที่ให&

ผู&ใช&งานได&รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบน&อยที่สุดและสามารถทํางานได&อย%าง
ต%อเน่ืองไม%มีผลกระทบกับการเบิกจ%ายในภาพรวมของประเทศ 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ผู&ใช&งานจากส%วนราชการทั่วประเทศ จะต&องได&รับการฝ�กอบรมใหม%ทั้งหมด เพื่อใช&งานระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New GFMIS Thai) เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
ซอฟต+แวร+ที่ใช&งาน ซ่ึงจะทําให&ข้ันตอน วิธีการทํางานและหน&าจอการทํางานเปล่ียนแปลงไป โดยใน
เบ้ืองต&นทางโครงการฯ จะจัดทําข้ึนให&ใกล&เคียงระบบเดิมมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบดังกล%าว  

8. ผู5รับผิดชอบ   
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางเกยุรา ไชยนาพงศ+ ตําแหน%ง นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการพิเศษ 

หน%วยงาน ส%วนพฒันาระบบสารสนเทศ โทรศัพท+ 02 126 5900 ต%อ 3307 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน%ง ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน%วยงาน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท+ 02 126 5900 ต%อ 3601 
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9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ค�าเป@าหมาย เกณฑ0การให5คะแนน 

2560 2561 256
2 

1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จพัฒนาระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส+ใหม% (New GFMIS Thai)  

  ระดับ
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ 
4 

ระดับ
5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  

เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 

คะแนน เกณฑ+การให&คะแนน 

1 เก็บความต&องการของผู&ใช&งาน 
2 ออกแบบระบบงาน 
3 พัฒนาระบบในส%วนของระบบ MIS 
4 พัฒนาระบบในส%วนของ Agency Level 
5 พัฒนาระบบในส%วนของ Government Level 

หมายเหตุ: ประเมินผลตัวช้ีวัด ณ วันส้ินป�งบประมาณ 2562 (30 ก.ย. 2562) 

แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 

ป�งบประมาณ 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เก็บความต&องการของ
ผู&ใช&งาน     

ความต&องการ
ระบบ 

            

ออกแบบระบบ ออกแบบ
ระบบ 

            

พัฒนาระบบ พัฒนาระบบ             
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โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส0 

1. สาระสําคัญ 
เน่ืองด&วยกระทรวงการคลัง มีนโยบายมุ%งเน&นไปสู%การเป>นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) โดยให&

ความสําคัญในกระบวนงานการจัดการเอกสารภายใน การลดการใช&กระดาษ เพื่อให&เกิดการประหยัดและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงความร%วมมือในการเช่ือมโยงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส+ของกรมใน
สังกัดกระทรวงการคลัง เช%น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต เป>นต&น ให&สามารถรับ-ส%งเรื่อง และ
สามารถค&นหาข&อมูลต%อไปได&อย%างมีประสิทธิภาพ ด&วยน้ัน 

ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงได&พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส+  สําหรับใช&งานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี มาต้ังแต% 
ป� ๒๕๕๖ จนถึงปGจจุบัน  ปGจจุบันพบว%าปริมาณข&อมูลเริ่มมีจํานวนมากข้ึน ส%งผลให&ประสิทธิภาพการสืบค&น
ข&อมูลใช&เวลา มากข้ึนด&วย การขยายขอบเขตงานบริการด&านอิเล็กทรอนิกส+ให&รองรับกระบวนการทํางานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และเป>นระบบงานสนับสนุนการจัดเก็บภาษีได&อย%างมีประสิทธิภาพต%อไปด&วย 
รวมถึงผู&ใช&งานมีความต&องการให&ระบบสามารถใช&งานได&หลากหลายช%องทางมากข้ึน จึงมีความจําเป>นต&อง
ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเพื่อมุ%งเน&นให&มีการใช&
ทรัพยากรร%วมกันได&อย%างคุ&มค%า ลดภาระค%าบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร+แม%ข%าย และการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ=า จึงดําเนินการพัฒนาระบบงานบนเทคโนโลยีคลาวด+ของกระทรวงการคลังต%อไปด&วย 

2. วัตถุประสงค0 
2.1  เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทํางานและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  
2.2  เพื่อเช่ือมโยงบูรณาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ของหน%วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง 

เช%น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต เป>นต&น เข&าด&วยกัน และรองรับการเช่ือมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส+กับหน%วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง 

2.3  เพื่อลดปริมาณการใช&กระดาษ และส%งเสริมการใช&ข&อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส+ 
2.4  เพื่อลดต&นทุนในการบริหารจัดการด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5  รองรับการเช่ือมโยงเพื่อรับ-ส%งเอกสารกับหน%วยงานภาครัฐ (TH e-GIF) 
2.6  สนับสนุนการปฎิบัติงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง เพื่อส%งเสริมให&มีการใช&งานเทคโนโลยีได&เต็ม

ประสิทธิภาพ 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (โปรดระบุประเด็นยุทธศาสตร+............................) 
���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน..........................) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจําป�งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 5 ปฏิรูปองค+การ) 
���� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
���� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  9,500,000.- บาท (เก&าล&านห&าแสนบาทถ&วน) 
แหล%งเงินที่ใช&  เงินฝากค%าใช&จ%ายเก็บภาษีท&องถ่ิน 10% ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากข้ึนและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

นโยบายของกระทรวงการคลัง 
ผลลัพธ+ เจ&าหน&าที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังสามารถใช&งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ ได&เต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว และต%อเน่ือง 
 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ 
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายธาดา  ชพานนท+ ตําแหน%ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการพิเศษ 

หน%วยงาน ส%วนพฒันาระบบงานประมวลผลข&อมูลสารสนเทศ โทรศัพท+   02-126-5900 ต%อ  3303 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ช่ือ-สกุล นายเฉลมิศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน%ง  ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน%วยงาน ศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท+  02-126-5900 ต%อ 3201 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ 

   5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  

เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 

ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 
1 จัดทําร%างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการฯ 
2 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ&างและลงนามในสัญญา 
3 สํารวจและเกบ็รวบรวมความต&องการ (Requirement)  
4 ออกแบบระบบงาน 
5 จัดทําแบบจําลองต&นแบบ (Prototype)  
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 

ป�งบประมาณ 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จัดทําร%างขอบเขตของงาน (TOR) 
และราคากลางโครงการฯ 

ขอบเขตของ
งาน 

            

2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ&างและลงนาม
ในสัญญา 

กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ&าง 

            

3. สํารวจและเก็บรวบรวมความ
ต&องการ (Requirement)  

ความต&องการ
ระบบ 

            

4. ออกแบบระบบงาน แบบร%างระบบ             
5. จัดทําแบบจําลองต&นแบบ
(Prototype)  

ต&นแบบระบบ             
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย0คอมพิวเตอร0หลักและคอมพิวเตอร0สํารองกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับผิดชอบในเรื ่อง  

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให&บริการระบบสารสนเทศและ
ข&อมูลข%าวสารภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส%วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้ง
สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส+ นอกจากน้ัน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยังมีภารกิจของ
กระทรวงการคลังในเรื่องการเป>นศูนย+ข&อมูลสารสนเทศของกระทรวง รวบรวมข&อมูลสารสนเทศด&านการคลัง 
การเช่ือมโยงเครือข%ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการทํางานระหว%าง
หน%วยงานในสังกัดได&อย%างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส%วนร%วมในการวางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง  

ด&วยที่ผ%านมาอาคารศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมได&ทําการรื้อถอนเพื่อสร&างเป>นอาคาร
สํานักงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได&ย&ายระบบ
คอมพิวเตอร+และเครือข%ายพร&อมบุคลากร มาใช&งานช่ัวคราวที่อาคารกีฬา 100 ป� กรมบัญชีกลาง พร&อมทั้งได&มี
การจัดสร&างอาคารศูนย+คอมพิวเตอร+แห%งใหม%ข้ึนที่จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงปGจจุบันได&ดําเนินการสร&างแล&วเสร็จ
เรียบร&อย จึงมีความจําเป>นที่ต&องจัดหาระบบคอมพิวเตอร+ ระบบเครือข%ายพร&อมอุปกรณ+เพื่อรองรับการโอนย&าย
ระบบคอมพิวเตอร+ปGจจุบันไปติดต้ังยังที่ทําการใหม% จึงจัดทําโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย+คอมพิวเตอร+หลัก
และคอมพิวเตอร+สํารองกระทรวงการคลัง เพื่อจัดซ้ือและติดต้ังระบบคอมพิวเตอร+ ระบบเครือข%าย ระบบ
กล&องโทรทัศน+วงจรปeด ณ ที่ทําการศูนย+คอมพิวเตอร+หลักแห%งใหม%   

2. วัตถุประสงค0 
2.1 เพื่อจัดหาระบบเครือข%ายสําหรับศูนย+คอมพิวเตอร+หลักแห%งใหม% (DC) รองรับการเช่ือมโยงเครื่อง

คอมพิวเตอร+แม%ข%าย แลน (LAN) และการเช่ือมโยงกับศูนย+คอมพิวเตอร+กระทรวงการคลัง 
2.2 การเคล่ือนย&ายและติดต้ังระบบคอมพิวเตอร+และระบบเครือข%ายส่ือสารที่ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกําหนด จากศูนย+คอมพิวเตอร+ในพื้นที่กระทรวงการคลัง ไปติดต้ังยังศูนย+คอมพิวเตอร+
หลักแห%งใหม% (DC)  

2.3 เช่ือมโยงศูนย+คอมพิวเตอร+และระบบสํารอง ให&มีความม่ันคงสูงพร&อมใช&งาน (High Availability) 
เพื่อให&สามารถปฏิบัติงานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศได&อย%างต%อเน่ือง หากเกิดเหตุการณ+ที่ไม%สามารถ
ปฏิบัติหน&าที่ได&ภายในพื้นที่กระทรวงการคลัง  

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ชาติด&านที่ 6 การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ     การบริหารจัดการภาครัฐ) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน                  ) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่                      ) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 
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4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  80,262,800.-  บาท (แปดสิบล&านสองแสนหกหม่ืนสองพันแปดร&อยบาทถ&วน)  
แหล%งเงินที่ใช&  เงินงบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 
      บุคลากรศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและองค+ความรู&ทางระบบเครือข%าย 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ติดต้ังระบบเครือข)ายระบบใหม)ท่ีศูนย7คอมพิวเตอร7หลักแห)งใหม) (DC) 
ผลลัพธ+ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถให&บริการได&ด&วยความต%อเน่ือง  

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายปริญญา ปรีดียานนท+ ตําแหน�ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการพิเศษ 

หน�วยงาน ส%วนพัฒนาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร+และเครือข%าย โทรศัพท0  02 -126 5900 ต%อ 3306 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน�ง  ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน�วยงาน  ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท0 02-126 5900 ต%อ ต%อ 3201 
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9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย+คอมพิวเตอร+
หลักและคอมพิวเตอร+สํารอง
กระทรวงการคลัง 

  - 5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 
ระดับ เกณฑ0การให5คะแนน 

1 จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ (Action Plan) ให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2 จัดทําและออกแบบแผนผังระบบเครือข%าย (Network Diagram) ให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
3 จัดทําและออกแบบแผนผังแสดงอปุกรณ+ใน Rack (Rack Layout) ให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

4 จัดทําและออกแบบแผนผังระบบกล&องโทรทัศน+วงจรปeด (CCTV) ชนิดเครือข%าย (IP) ให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5 จัดหาอุปกรณ+ระบบกล&องโทรทัศน+วงจรปeด (CCTV) ชนิดเครือข%าย (IP) ได&อย%างถกูต&องครบถ&วน ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ 
(Action Plan) 

มีแผนการ
ดําเนินงานของ
โครงการ 

            

2. จัดทําและออกแบบแผนผังระบบ
เครือข%าย (Network Diagram) 

มีแผนผังระบบ
เครือข%าย (Network 
Diagram) 

            

3. จัดทําและออกแบบแผนผังแสดง
อุปกรณ+ใน Rack (Rack Layout) 

มีแผนผังแสดง
อุปกรณ+ใน Rack  

            

4. จัดทําและออกแบบแผนผังระบบ
กล&องโทรทัศน+วงจรปeด (CCTV) ชนิด
เครือข%าย (IP) 

มีแผนผังระบบกล&อง 
โทรทัศน+วงจรปeด 
(CCTV)  

            

5. จัดหาอุปกรณ+ระบบกล&องโทรทัศน+
วงจรปeด (CCTV) ชนิดเครือข%าย (IP)  

มีอุปกรณ+ระบบกล&อง 
โทรทัศน+วงจรปeด 
(CCTV) ชนิด
เครือข%าย (IP) ท่ี
ถูกต&องครบถ&วน 

            

หมายเหตุ   1. เป>นการกําหนดแผนปฏิบัติงานภายในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย+คอมพิวเตอร+หลักและคอมพิวเตอร+สํารอง กระทรวงการคลัง จะดําเนินการแล&วเสร็จในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง 

1. สาระสําคัญ 
การบริหารจัดการด�านความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงการคลัง ถือเปBนหนึ่งในหน�าท่ีหลักท่ีสําคัญของ ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง โดยในปCจจุบัน การบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง ได�มีการดําเนินการอย)างจริงจังและต)อเนื่อง เพ่ือให�การปฏิบัติงานและการให�บริการของ
กระทรวงการคลังท้ังภายในและภายนอก เปBนไปอย)างราบรื่น ไม)ขาดตอน และปลอดภัย อันจะช)วยสร�าง 
ความม่ันใจในการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�งานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ด�วยระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีการขยายตัวอย)างต)อเนื่อง ความเชื่อมโยงของระบบท่ีมี 
ความซับซ�อนมากข้ึน และเทคโนโลยีใหม) ๆ ท่ีมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย)างรวดเร็ว ทําให�การ
บริหารความม่ันคงปลอดภัยของกระทรวงการคลังเปBนไปด�วยความยากลําบาก นอกจากนี้ปCญหาภัยคุกคามต)อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทวีความรุนแรงและเพ่ิมข้ึนเปBนอย)างมาก
ในช)วงท่ีมา ประกอบกับอุปกรณ7ตรวจสอบและปGองกันภัยคุกคามในปCจจุบันท่ีไม)ทันสมัย และไม)มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ท้ังหลายเหล)านี้ ส)งผลให� การตอบสนองกับภัยคุกคาม ไม)สามารถดําเนินการได�อย)างทันท)วงที  
อันอาจจะส)งผลกระทบถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให�บริการของกระทรวงการคลังได� 

2. วัตถุประสงค0 
2.1 มีการปGองกันภัยคุกคามต)อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
๒.๒ มีแนวนโยบายด�านความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง

ท่ีได�มาตรฐานและทันสมัย 
๒.๓ มีการให�ความรู�เพ่ือสร�างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการใช�งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให�แก)บุคลากรของกระทรวงการคลัง 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 

� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ชาติด&านที่ 1 ความม่ันคง) 
� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (โปรดระบุแผนการปฏิรูปประเทศด&าน                    ) 
� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่                       ) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
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5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  32,519,300.- บาท (สามสิบสองล&านห&าแสนหน่ึงหม่ืนเก&าพันสามร&อยบาทถ&วน) 
แหล%งเงินที่ใช&  เงินงบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) 
บุคลากรศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการร%วมให&ความต&องการ  

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต มีการปGองกันภัยคุกคามต)อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ+ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถให&บริการได&ด&วยความต%อเน่ืองปลอดภัย  

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน   
การปฏิบัติตามแนวนโยบายความม่ันคงปลอดภัยฯ อาจส%งผลให&เกิดการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ข้ันตอน
หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายบุญลือ จิตตคาม ตําแหน�ง  เจ&าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร+อาวุโส 

หน�วยงาน ส%วนบริการระบบเครือข%าย โทรศัพท0 02-126-5900 ต%อ 3612 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน�ง  ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน�วยงาน  ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท0 02-126-5900 ต%อ 3201 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จการดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของ
กระทรวงการคลัง 

  - 5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานดังน้ี 

ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 
1 จัดทําแผนการดําเนินงานให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2 จัดทํารายงานการออกแบบระบบให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3 จัดทําแผนและรูปแบบการติดต้ังระบบให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

4 จัดทําโปสเตอร+เพื่อสร&างความตระหนักการใช&งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย%าง
ปลอดภัยให&เสร็จเรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

5 จัดทําเอกสารร%างแนวนโยบายด&านความม่ันคงปลอดภัยของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังให&เสร็จ
เรียบร&อยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแผนการดําเนินงาน มีแผนการ
ดําเนินงาน 

            

2. จัดทํารายงานการออกแบบระบบ มีรายงานการ
ออกแบบระบบ 

            

3. จัดทําแผนและรูปแบบการติดต้ังระบบ มีแผนและรูปแบบ
การติดต้ังระบบท่ี
ครบถ&วน 

            

4. จัดทําโปสเตอร+เพื่อสร&างความตระหนัก
การ   

    ใช&งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ   
    ส่ือสารอย%างปลอดภัย 

มีโปสเตอร+เพื่อสร&าง
ความตระหนักการ 
ใช&งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารอย%างปลอดภัย 

            

5. จัดทําเอกสารร%างแนวนโยบายด&านความ 
    ม่ันคงปลอดภัยของสํานักงานปลัด  
    กระทรวงการคลัง 

มีเอกสารร%างแนว 
นโยบายด&านความ
ม่ันคงปลอดภัย
ของสํานักงาน
ปลัด
กระทรวงการคลัง 

            

หมายเหตุ  1. เป>นการกําหนดแผนปฏิบัติงานภายในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. โครงการพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง จะดําเนินการแล&วเสร็จในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการบริการและเผยแพร�ข5อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) 

1. สาระสําคัญ 
เน่ืองด&วยนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาลสําหรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร+ที่ 4 

มุ%งเน&นให&ภาครัฐปรับเปล่ียนสู%รัฐบาลดิจิทัล โดยมีแผนงานที่สําคัญ คือ การจัดให&มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคล่ือน
โดยความต&องการของประชาชนหรือผู&ใช&บริการ  ปรับเปล่ียนการทํางานของภาครัฐโดยเน&นบูรณาการการ
ลงทุนในทรัพยากร การเช่ือมโยงข&อมูล และการทํางานของหน%วยงานรัฐเข&าด&วยกัน สนับสนุนให&มีการเปeดเผย
ข&อมูลที่ เป>นประโยชน+ตามมาตรฐาน open data และการพัฒนาแพลตฟอร+มบริการพื้นฐานภาครัฐ) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (ยุทธศาสตร+ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ รองรับ
การไปสู%รัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงเน&นการบูรณาการข&อมูลผ%านระบบเช่ือมโยงข&อมูลกลาง และการให&ทุกข&อมูลงาน
บริการผ%านจุดเดียวน้ัน) รวมทั้งแผนบริหารการเปล่ียนแปลงของกระทรวงการคลัง ที่มุ%งเน&นให&มีการบูรณาการ
ข&อมูล เปeดเผยข&อมูลและมีช%องทางให&ประชาชนเข&าถึงข&อมูลได&อย%างถูกต&องและทั่วถึง  มีส%วนร%วมในการแสดง
ความคิดเห็น สร&างความเช่ือม่ันในการขับเคล่ือนนโยบายอย%างต%อเน่ืองและถูกต&อง ทั้งยังช%วยส%งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจการ หรือภารกิจที่เก่ียวกับงานจัดเก็บภาษีอาการตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังในฐานะหน%วยงานหลักที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลด&านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
ของประเทศ มีความจําเป>นที่จะต&องสร&างระบบบริการและเผยแพร%ข&อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ 
(MoF Open Data Services) แก%ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน ที่รวบรวมและบูรณาการฐานข&อมูลที่มี
มาตรฐานและโปร%งใสให&บริการ ณ จุดเดียว มีระบบนําเสนอข&อมูลในเชิงวิเคราะห+และสังเคราะห+ ในรูปแบบต%างๆ 
ครบถ&วนและทันสมัย มีแพลตฟอร+มการให&บริการข&อมูลและการวิเคราะห+ข&อมูลด&านเศรษฐกิจการเงินการคลัง
สาธารณะของประเทศ สามารถนําเสนอในรูปแบบข&อมูลเชิงสถิติ แผนภาพอินโฟกราฟeก ส่ือผสมต%างๆ รองรับ
อุปกรณ+ที่หลากหลาย เพื่อให&บริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน สามารถสืบค&นข&อมูล เป>นแหล%งความรู&
อ&างอิงเชิงวิชาการทั้งในอดีตและปGจจุบัน สามารถนําข&อมูลไปใช&เพื่อการวางแผน วิจัย พัฒนาและสร&าง
นวัตกรรมใหม%เป>นประโยชน+ทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองความต&องการของผู&มีส%วนได&ส%วนเสียรองรับต%อ
การเปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเข&าสู%ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เป>นการสร&างความเช่ือม่ันและทัศนคติใน 
แง%บวกของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต%อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง นําพาความสมัครใจ
และปลูกฝGงจิตสํานึกที่ดีในการเสียภาษี ทําให&การจัดเก็บภาษีของภาครัฐเพิ่มข้ึน 

2. วัตถุประสงค0 
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห+ความต&องการด&านการวิเคราะห+และใช&ข&อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังของ

ประเทศไทย รวบรวมแหล%งข&อมูลด&านเศรษฐกิจการเงินการคลังที่มีอยู%ในปGจจุบัน  ทั้งที่อยู%ใน
กระทรวงการคลัง หน%วยงานภายนอก และแหล%งข&อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข&อง 

2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริการและเผยแพร%ข&อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง (MoF Open Data Services)  
สําหรับบริหารจัดการข&อมูลขนาดใหญ%  Big Data  ของข&อมูลด&านเศรษฐกิจการเงินการคลังเพื่อ
สามารถให&บริการผ%านช%องทางเว็บไซด+  และอุปกรณ+ส่ือสารไร&สายได&  

2.3 เพิ่มช%องทางให&ประชาชนนําข&อมูลไปใช&ประโยชน+ทางเศรษฐกิจและสังคมอย%างถูกต&องและทั่วถึง 
รวมทั้งมีส%วนร%วมในการแสดงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบการทํางานของกระทรวงการคลังได& 

2.4 วิเคราะห+ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข&อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ให&เป>นไปอย%างถูกต&อง ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถให&บริการและเผยแพร%ข&อมูลด&านเศรษฐกิจการคลัง ของประเทศแก%
ผู&ใช&งานทั้งภายในกระทรวง และภายนอก 
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3 ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ที่ 6 ด&านการปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านบริหารราชการแผ%นดิน / ด&านเศรษฐกิจ) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป� 

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 1 Function Base) 
���� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง 
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562  

5 ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)   จํานวนเงิน  14,823,000.- บาท (สิบส่ีล&านแปดแสนสองหม่ืนสามพันบาทถ&วน) 
แหล%งเงินที่ใช& เงินฝากค%าใช&จ%ายเก็บภาษีท&องถ่ิน 10% ประจําป�งบประมาณ 2560   

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ)  เทคโนโลยีสมัยใหม% อุปกรณ+คอมพิวเตอร+และเครือข%าย 

6 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต 1. มีระบบการประมวลผลข&อมูล Big Data และฐานข&อมูลกลางของกระทรวงการคลัง 

2. มีระบบการให&บริการและเผยแพร%ข&อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะสําหรับหน%วยงาน
หรือบุคคลภายนอก 

ผลลัพธ+ มีการเช่ือมโยงและจัดเก็บชุดข&อมูลขนาดใหญ%  โดยมุ%งเน&นการนําเข&าข&อมูลกลุ%มภารกิจรายได&และกลุ%ม
ภารกิจรายจ%ายประเทศจากหน%วยงานหลัก  มีรายละเอียดของชุดข&อมูลต%อไปน้ี 
   1. ชุดข&อมูลการเบิกจ%ายเงินงบประมาณ                4. ชุดข&อมูลสรุปมูลค%าการนําเข&า – ส%งออก 
   2. ชุดข&อมูลผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร     5. ชุดข&อมูลผลการจัดเก็บอากรขาเข&า-ขาออก 
   3. ชุดข&อมูลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

7 ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8 ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ตําแหน�ง นักวิชาการคอมพิวเตอร+ชํานาญการพิเศษ 

หน�วยงาน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท0 02-1265900 ต%อ 3610 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์   เลิศวงศ+เสถียร     ตําแหน�ง ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน�วยงาน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท0 02-1265900 ต%อ 3601 
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9 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ผ�านมา 

ค�า
เป@าหมาย 

เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบบริการและเผยแพร%ข&อมลู
เศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ 
(MoF Open Data Services) 

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 
1 

 ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

เกณฑ0การให5คะแนน  : 
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ&วนตาม

ระดับดังน้ี 
ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 

1 เอกสารแผนการดําเนินโครงการ 
2 เอกสารสรุปการวิเคราะห+และออกแบบระบบ 
3 พัฒนาระบบงาน 
4 ทดสอบระบบงาน 
5 ระบบสามารถให&บริการและเผยแพร%ข&อมูลสาธารณะได& 

10 แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทําแผนการดําเนิน
โครงการ 

แผนโครงการ             

2. วิเคราะห+และออกแบบ
ระบบรายละเอยีดแผนการ
ดําเนินงานแผนการ
ดําเนินงานโครงการ (Project 
Plan) ในภาพรวม 

วิเคราะห+และ
ออกแบบ
ระบบ 

            

3. พัฒนาระบบงาน ระบบงาน             

4. ทดสอบระบบงาน ทดสอบระบบ             

5. ใช&งานระบบให&บริการ 
และเผยแพร%ข&อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังสาธารณะ 

เผยแพร%
ข&อมูล 
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โครงการบูรณาการสืบค5นข5อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2 

1. สาระสําคัญ 
กระทรวงการคลังได&มีการจัดทําระบบบูรณาการสืบค&นข&อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine)  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน และมุ%งเน&นการป=องกันการรั่วไหลของภาษีอากรของผู&ประกอบการร%วม 
3 กรมภาษี ในลักษณะรายบุคคลหรือรายผู&ประกอบการ ซ่ึงมีการแสดงให&เห็นถึงความเช่ือมโยงของข&อมูลภาษี
ร%วมกัน คือ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต สําหรับใช&เป>นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
ด&านภาษีร%วมกัน และการแจ&งเตือนถึงความผิดปกติในการชําระภาษีต%อไปด&วยและเพื่อให&มีการติดตามและ
ส%งเสริมการใช&ประโยชน+จากกระบวนงานดังกล%าว 

2. วัตถุประสงค0 
1. เพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการใช&งานระบบให&รองรับปริมาณข&อมูลจํานวนมากและจํานวน

ผู&ใช&งานที่มีแนวโน&มเพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาระบบงานป=องกันการรั่วไหลของค%าภาษีอาการจําแนกตามเกณฑ+เส่ียงของ 3 กรมภาษี 
3. เพื่อพัฒนาระบบการกําหนดสิทธิ การตรวจสอบติดตามการใช&งานข&อมูลและระบบงาน 
4. เพื่อพัฒนาระบบให&สามารถประมวลผลข&อมูลความผิดปกติในการชําระภาษีตามเกณฑ+การตรวจสอบให&

เป>นแบบอัตโนมัติ 

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 
ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ชาติด&านที่ 2 การสร&างความสามารถใน 

การแข%งขัน)  
���� 2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านบริหารราชการแผ%นดิน / ด&านเศรษฐกิจ / ด&านกฎหมาย) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป�

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 4 Innovation) 
� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
���� 5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง  
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท) 11,021,000.- บาท (สิบเอ็ดล&านสองหม่ืนหน่ึงพันบาทถ&วน)   
แหล%งเงินที่ใช& เงินงบประมาณรายจ%ายประจําป� 2561                       

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) .......................................................................................... 
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6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต การบูรณาการสืบค&นข&อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2 
ผลลัพธ+ ได&รายงานผู&ประกอบการที่พบความผิดปกติในการชําระภาษีโดยอัตโนมัติจากระบบฯ  หรือจาก

กรณีหน%วยบริหารความเส่ียงวิเคราะห+แล&วเห็นว%าเข&าเกณฑ+ความผิดปกติ เห็นควรจะต&องดําเนินการ
ตรวจสอบข&อมูลผู&ประกอบการรายน้ันๆ ต%อไป โดยการแจ&งผ%านระบบฯ หนังสือราชการ หรือระบบ 
API เป>นต&น 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  
8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล นายธาดา ชพานนท+ ตําแหน%ง นักวชิาการคอมพวิเตอร+ชํานาญการพเิศษ 

หน%วยงาน ส%วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข&อมูลสารสนเทศ โทรศัพท+ 0 2126 5900 ต%อ 3303 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน%ง ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน%วยงาน ศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท+ 0 2126 5900 ต%อ 3201 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บูรณาการสืบค&นข&อมูล 3 กรมภาษี   
(Tax Search Engine) ระยะท่ี 2 

   5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  

เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ&วนตาม
ระดับดังน้ี 

ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 

1 เก็บรวบรวมความต&องการระบบ 
2 จัดทําแบบจําลองต&นแบบ (prototype) สําหรับระบบงาน 
3 พัฒนาระบบการนําเข&าข&อมูลและตรวจสอบผลการนําเข&าข&อมูล 
4 พัฒนาระบบกํากับและติดตามการเสียภาษี  
5 ทดสอบระบบงาน 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เก็บรวบรวมความต&องการ
ระบบ 

ความต&องการ
ระบบ 

            

2. จัดทําแบบจําลองต&นแบบ 
(prototype) สําหรับ
ระบบงาน 

แบบจําลอง
ต&นแบบ 

            

3. พัฒนาระบบการนําเข&า
ข&อมูลและตรวจสอบผลการ
นําเข&าข&อมูล 

ระบบ             

4. พัฒนาระบบกํากับและ
ติดตามการเสียภาษี 

ระบบ             

5. ทดสอบระบบงาน ผลทดสอบ             
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู5มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ 

1. สาระสําคัญ 
ด&วยคณะรัฐมนตรีได&มีมติเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2561 ให&ความเห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู&มีบัตรสวัสดิการแห%งรัฐ และมอบหมายศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เป>นผู&รวบรวม ประสานงาน เช่ือมโยงและจัดทําฐานข&อมูลกลางการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห%งรัฐ 

2. วัตถุประสงค0 
1. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศบริหารข&อมูลสวัสดิการแห%งรัฐ สนับสนุนผู&บริหารในการวิเคราะห+ กําหนด
นโยบายและยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการให&ความช%วยเหลือของภาครัฐได&
อย%างตรงกลุ%มเป=าหมาย 
2. เพื่อจัดทําระบบการติดตามประเมินผลการเข&าร%วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&มีบัตรสวัสดิการแห%งรัฐ 
3. เพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข&อมูลสวัสดิการแห%งรัฐกับหน%วยงานต%างๆ ที่รับผิดชอบ    
4. เพื่อบริการข&อมูลสวัสดิการแห%งรัฐแก%ภาครัฐและประชาชน    

3. ประเภทแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นที่แผนงาน/โครงการสอดคล&อง 
���� 1. ยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ประเด็นยุทธศาสตร+ชาติด&านที่ 4 การสร&างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม) 
����  2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด&าน (ด&านการบริหารราชการแผ%นดิน) 
���� 3. การประเมินส%วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป�

งบประมาณ 2562 (โปรดระบุว%าอยู%ในองค+ประกอบที่ 2 Agenda Base) 
���� 4. แผนงาน/โครงการที่ได&รับจัดสรรงบประมาณ (ทุกแหล%งเงินงบประมาณ) 
����  5. นโยบายรัฐบาล ข&อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร+กระทรวงการคลัง  
� 6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเสริมสร&างนวัตกรรม หรือตามหลักเกณฑ+ของ PMQA 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2561 

5. ทรัพยากร (ถ5ามี)  
5.1 งบประมาณ  

วงเงิน (บาท)  -    
แหล%งเงินที่ใช&  - 

5.2 อ่ืนๆ (องค+ความรู&/บุคลากร/เครื่องมือ) .......................................................................................... 



 

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป�งบประมาณ 2562 127 

6. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ0 (Outcome) 
ผลผลิต ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&มีบัตรสวัสดิการแห%งรัฐ  
ผลลัพธ+ ผู&รับผิดชอบดูแลกลุ%มผู&มีบัตรสวัสดิการ ประชาชน และหน%วยงานพัฒนา ได&รับความสะดวก 

รวดเร็ว ในการเข&าถึงข&อมูลสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7. ผลกระทบทางลบที่คาดว�าจะเกิดข้ึน 
ไม%มี 

8. ผู5รับผิดชอบ  

8.1 ผู&รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายธาดา ชพานนท+ ตําแหน%ง นักวชิาการคอมพิวเตอร+ชาํนาญการพิเศษ 

หน%วยงาน ส%วนพฒันาระบบงานประมวลผลข&อมูลสารสนเทศโทรศัพท+ 0 2126 5900 ต%อ 3303 

8.2 ผู&กํากับตัวช้ีวัด  

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ+เสถียร ตําแหน%ง ผู&อํานวยการศูนย+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน%วยงานศูนย+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท+ 0 2126 5900 ต%อ 3201 

9. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผ�านมา 
ค�า

เป@าหมาย 
เกณฑ0การให5คะแนน 

2559 2560 2561 2562 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&มีบัตร
สวัสดิการแห%งรัฐ 

   5 1 2 3 4 5 

เกณฑ0การให5คะแนน :  
เกณฑ+การให&คะแนนแบ%งเป>น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถ&วนตาม

ระดับดังน้ี 

ระดับ เกณฑ+การให&คะแนน 
1 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
2 จัดทําระบบรองรับการแสดงความประสงค+เข&าร%วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู&มีบัตรสวัสดิการแห%งรัฐ 
3 จัดทําระบบรองรับการสัมภาษณ+ตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4 การคัดแยกข&อมูลเพื่อมอบหมายหน%วยงานพัฒนาไปดําเนินการพัฒนาตาม 

โครงการฯ ที่อยู%ในความรับผิดชอบ 
5 การติดตามการพัฒนาและประเมินผลโครงการ 
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10. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน เป@าหมาย 
ป�งบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน แนวทางดําเนินงาน             
2. จัดทําระบบรองรับการแสดงความประสงค+เข&าร%วม
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&มีบัตรสวสัดิการแห%งรัฐ 

ระบบแจ&งความ
ประสงค+ฯ 

            

3. จัดทําระบบรองรับการสัมภาษณ+ตามแบบประเมิน
และเมนูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระบบสัมภาษณ+             

4. การคัดแยกข&อมูลเพื่อมอบหมายหน%วยงานพัฒนา
ไปดําเนินการพัฒนาตามโครงการฯ ท่ีอยู%ในความ
รับผิดชอบ 

คัดแยกข&อมูล             

5. การติดตามการพัฒนาและประเมินผลโครงการ ติดตามการพัฒนาฯ             

 
 



สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


