
รายงานการประชุมคณะทํางานดานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งท่ี 2/2561 
วันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมวายุภักษ 2 กระทรวงการคลัง 
 

ผูมาประชุม 
 1. นายสิทธิรัตน ดรงคมาศ ประธานคณะทํางาน 
  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 2. นางรัชนี ชุนเจริญ รองประธานคณะทํางาน 
  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 3. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ คณะทํางาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 4. นายศัขรินทร ลิ่มนิจสรกุล คณะทํางาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 5. นายปยะภัทร ไชยสาม คณะทํางาน 
  นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
 6 นางสาวศิโรชินี กฤษดาเดชา คณะทํางาน 
  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 7. นางสาวกัลยาณี วรบุตร คณะทํางาน 
  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 8. วาท่ีรอยโทจตุพล ไชยปญหา คณะทํางาน 
  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 9. นางสาวศิริวรรณ อินทรไทยวงศ คณะทํางาน 
  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 10. นางสาวสิปปพรรณ โมสิกรัตน คณะทํางาน 
  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 11. นางสาวขวัญระวี เทศทิม คณะทํางาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 12. นางสาวดุษฎี กัมสิทธิ์ คณะทํางาน 
  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 13. นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร คณะทํางาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 14. นางสาววลีลักษณ รินดวงดี คณะทํางาน 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 15. นางสาวพิณนภา อบเชย คณะทํางาน 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 16 นางสาวประภาพร จันทรนิฤทัย คณะทํางาน 
  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 



 17. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ คณะทํางานและเลขานุการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 18. นางสาวฐมาภรณ รอดสัมฤทธิ์ คณะทํางานและเลขานุการรวม 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 19. นางสาวสุพิณญา มณีขัติย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 20. นางสาวจิรปรียา ทองพลับ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูมาเขารวมประชุม 

 1. นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 2. นางพธูทิพย ศรีคําภา 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 3. นางนิสา โสภามิตร 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวธนียา ชัยปราการ 
  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานดานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
 ราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งท่ี 1/2561 

 คณะทํ า ง านด านแผนยุ ทธศาสตร และแผนปฏิ บั ติ ร า ชการสํ านั ก ง านปลั ด
กระทรวงการคลัง ไดมีการจัดประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน เม่ือวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมวายุภักษ 1 กระทรวงการคลัง และฝายเลขานุการไดแจง
เวียนรายงานการประชุมฯ ดังกลาวใหคณะทํางานฯ พิจารณา และหากมีการแกไขขอใหแจงมายังฝาย
เลขานุการฯ ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ซ่ึงปรากฏวาไมมีขอแกไขใดๆ ฝายเลขานุการฯ จึงขอมติท่ี
ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชมุคณะทํางานดานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
 ปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งท่ี 1/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน 

 ฝายเลขานุการฯ รายงานวาผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน ซ่ึงมีท้ังหมด 39 โครงการ 41 ตัวชี้วัด ดังนี ้  



ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. รอบ 12 เดือน 

หนวยงาน 
จํานวนตัวชี้วัด

ในความ
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ/ 

แผนงานรอบ 9 เดือน 

สบก. 2 1. จํานวนเจาหนาท่ีท่ีผานการประเมินตามเกณฑการ
ฝกอบรมหลักสตูรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจาง 
และการ บริหารพัสดภุาครัฐ (Certificate in Public 
Procurement-CPP) 

ระดับ 5 
(เจาหนาที่ผานการประเมิน 

ตามเกณฑ 9 คน) 

  2. รอยละความสําเร็จของ การจัดกิจกรรมพิธีการ 
ระดับ 5 

(ดําเนินการไดรอยละ 100 ) 

ศทส. 7 1. รอยละของเวลาท่ีระบบ GFMIS ไมสามารถใหบริการ
ได (Unplanned downtime) ภายใน 1 ป 

ระดับ 5 
(รอยละ 1) 

2. ระดับความสําเร็จการจัดทําโครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแหงรัฐ 

ระดับ 5  
(พัฒนาระบบรายงานผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการบูรณาการ
สืบคนขอมูล 3 กรมภาษี 

ระดับ 5 
(เร่ิมกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อใช
งานในสวนของกระบวนการนําเขา
ขอมูล และตรวจสอบผลการนําเขา

ขอมูล) 
4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณทดแทนเครื่อง
เดิมระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง 

ระดับ 5  
(ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรและทดสอบ

ระบบ) 

  5. รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑการฝกอบรมในระดับ 
B ข้ึนไป (โครงการฝกอบรมดาน Digital Literacy 
กระทรวงการคลัง) 

ระดับ 5  
(ไมนอยกวารอยละ 70 ของบุคลากร
ที่ผานเกณฑการฝกอบรมในระดับ B 

ขึ้นไป) 
  6 รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑการฝกอบรมในระดับ 

B ข้ึนไป (โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผูเช่ียวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy) 

ระดับ 5 
(ไมนอยกวารอยละ 70 ของบุคลากร
ที่ผานเกณฑการฝกอบรมในระดับ B 

ขึ้นไป) 
  7. รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑการฝกอบรมในระดับ 

B ข้ึนไป (โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผูเช่ียวชาญดาน Data Analytics) 

ระดับ 5 
(ไมนอยกวารอยละ 70 ของบุคลากร
ที่ผานเกณฑการฝกอบรมในระดับ B 

ขึ้นไป) 
สตป. 2 1. จํานวนหนวยรับตรวจท่ีไดรับการตรวจติดตาม ระดับ 5 

(ดําเนินการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดทั้ง
ในสวนกลาง และสวนภูมภิาค จํานวน 

900 หนวย) 
2. รอยละของจํานวนเรื่องราวรองทุกขผานสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังในปงบประมาณปจจุบันท่ีไดรับการ
ดําเนินการจนไดขอยุติ 

ระดับ 5 
(ผลการดําเนินการเกีย่วกบัเร่ืองราว

รองทุกขจากประชาชน จํานวน 607 
เร่ือง ดําเนินการแลว 552 เร่ือง คิด
เปนรอยละ 90.94 และอยูระหวาง

ดําเนินการ 57 เร่ือง) 



หนวยงาน 
จํานวนตัวชี้วัด

ในความ
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ/ 

แผนงานรอบ 9 เดือน 

สบค. 5 1. รอยละของโครงการ/หลักสูตรท่ีมีการดําเนินการเปนไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
(รอยละ 90) 

2. จํานวนโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการดําเนินการตาม
แผนงาน (สป สร คุณธรรม) 

ระดับ 5 
(สามารถจัดกจิกรรมตามแผนงาน

โครงการ สป. สร. คุณธรรมไดจํานวน 
7 กิจกรรม) 

3. จํานวนคําศัพทภาษาอังกฤษเก่ียวกับหนวยงาน โดย
เผยแพรรายเดือนผานชองทางสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 

ระดับ 5 
(สามารถดําเนินการเผยแพรคําศัพท
ภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรในสังกัด 

สป.กค. และ สร.กค. รายเดือนผานทาง
เว็บไซต http://eng4fun.mof.go.th/ 

จํานวน 480 คํา) 
  4. รอยละของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีสามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด (โครงการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) 

ระดับ 5 
(ดําเนินการสําเร็จทั้ง 19 โครงการ 

คิดเปนการดําเนินการสําเร็จแลวตาม
แผน รอยละ 100) 

  5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการโครงการรับสมัคร
งานออนไลน 

ระดับ 5 
(สงประกาศรับสมัครเผยแพรขาวสาร
การรับสมัครงานในระบบออนไลนของ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง) 
สนย 

 
10 1. ระดับความสําเร็จในการจดัประชุมผูบรหิารระดับสูง

กระทรวงการคลงั 
ระดับ 5 

(จัดทําระเบียบวาระการประชุมฯ ได
ครบถวนตามนโยบายของผูบริหาร) 

2. ระดับความสําเร็จในการ ติดตามผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
(จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการฯ ในไตรมาสที่ 3 ของป 
2561 แลวเสร็จ) 

3. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรงบประมาณของกระทรวงการคลัง และ สป.กค. 

ระดับ 5  
(ประสานงานติดตามขอมูลตามที่
คณะกรรมาธิการงบประมาณ ขอ

เพิ่มเติม) 
  4. รอยละความสําเร็จของแผนปฏบัิติราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ระดับ 5 

(ปงบประมาณ 2561 สามารถดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
สําเร็จคิดเปนรอยละ 96.41 

  5. ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินโครงการประกวด 
รางวัล คนคลังคิด Season 2 

ระดับ 5 
(จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลตาม
โครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด

Season 2 เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561) 

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการคนคนคลัง ระดับ 5 
(เผยแพรประชาสัมพันธขยายผลผูไดรับ
รางวัลผูนําตนแบบการปฏบิัติงานไปสู

บุคลากรและหนวยงาน) 



หนวยงาน 
จํานวนตัวชี้วัด

ในความ
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ/ 

แผนงานรอบ 9 เดือน 

  7. จํานวนวีดีทัศนสั้น 6 Secret SMEs by คลินิกภาษี 
กระทรวงการคลังจํานวน 4 เรื่อง 

ระดับ 5 
(จัดทําวีดีทัศนส้ัน 6 Secret SMEs 
by คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
จํานวน 6 เร่ืองเสร็จเรียบรอยแลว 
และเปนตามแผนที่ไดกําหนดไว) 

  8. รอยละเฉลี่ยของผลการ ประเมนิความเขาใจของผูเขา
รับ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน ภาษี 

ระดับ 5 
(การประเมินความเขาใจของผูเขารับ
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน ภาษี

มีความเขาใจอยูในเกณฑที่ดีมาก) 
  9. ระดับความสําเร็จของ โครงการพัฒนาแนวคิดท่ี ไดรับ

รางวัลเพชรวายภุักษ ครั้งท่ี 6 
ระดับ 4 

(การจัดนิทรรศการผลงานที่ไดรับการ
ตอยอดในงาน Innovation 

Thailand Expo 2018 ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561) 

  10. ระดับความสาํเร็จของ โครงการประกวดรางวัล 
เพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 7 

ระดับ 5 
(จัดพิธีมอบรางวัลแกผูชนะการประกวด

โครงการเพชรวายุภักษ คร้ังที่ 7 
เรียบรอยแลว) 

สตก. 1 รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับ 5  
(รอยละ 100) 

สร. 3 1. รอยละความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการประชุมสภานิติบัญญัติท่ีเพ่ิมข้ึน  

ระดับ 5 
(รอยละ 80) 

  2. รอยละความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีเพ่ิมข้ึน 

ระดับ 5 
(รอยละ 80) 

  3. รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการจัดทําข้ันตอน
ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลงั  

ระดับ 5 
(ไดดําเนินการจัดทําขั้นตอนปฏิบัติงาน
ไดครบถวน ตามแผนการดําเนินการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงานประจําปของ

สํานักงานรัฐมนตรี)  
กพร. 5 1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางการ

ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระดับ 5 
(นําผลการรายงานจากสํานักงาน 

ก.พ.ร. แจงใหผูบริหารทราบ) 

  2. จํานวนชองทางการเผยแพรองคความรูของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
(3 ชองทาง) 

3. รอยละของการดําเนินการท่ีสอดคลองตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยดูจากการประเมิน
ประเด็นของเกณฑ PMQA รายหมวด 7 

ระดับ 5 
(เกณฑการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 7 ไดคะแนน 4.8 

คิดเปนรอยละ 96) 

  

  4. จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงการดําเนินการ ระดับ 5 
(3 กระบวนการ) 

  5. รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความสําเรจ็ของการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดของกระบวนการตามภารกิจ 
 

ระดับ 5 
(รอยละ 100) 



หนวยงาน 
จํานวนตัวชี้วัด

ในความ
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ/ 

แผนงานรอบ 9 เดือน 

กสค. 1 จํานวนสกูปหรือบทความเพ่ือการประชาสมัพันธ 
(Advertorial) ในหนังสือพิมพธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพท่ัวไป
รายวัน หนังสือพิมพธุรกิจราย 3 วัน และหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ 

ระดบั 5 
(เผยแพรสกูปหรือบทความเพื่อการ
ประชาสัมพันธ (Advertorial) ใน

หนังสือพิมพธุรกจิรายวนั หนังสือพิมพ
ทั่วไปรายวนั หนังสือพิมพธุรกจิราย 3 วัน 
และหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไดจํานวน 

53 ชิ้นงาน) 
กกม. 2 1. รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาตอ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
ระดับ 5 

(รอยละ 80) 

2. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการประสานงานคดี
หรือแกตางคดี 

ระดับ 5 
(รอยละ 80) 

สตน. 1 รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบประจําป 

ระดับ 5 
(รอยละ 100) 

ศปท. 2 1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการอบรม
สัมมนาการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ระดับ 5 
(สรุปผลการดําเนินโครงการเพื่อ

นําเสนอผูบริหารรับทราบ) 
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดโครงการ
มอบโลและประกาศเกียรติคุณผูประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ระดับ 4 
(จัดพิธีมอบโลและประกาศเกยีรติคุณ
ผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต) 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 
2561 คิดเปนรอยละ 96.14 โดยมี 2 ตัวชี้วัดท่ีไมสามารถดําเนินการบรรลุระดับเกณฑการใหคะแนนท่ี 5 
ไดแก 
(1) ระดับความสําเร็จของ โครงการพัฒนาแนวคิดท่ีไดรับรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งท่ี 6 ไดคะแนนท่ีเกณฑ
ระดับ 4 คือ จัดกิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องนวัตกรรมสําเร็จเรียบรอย สําหรับระดับคะแนนท่ี 5 คือ การ
จัดนิทรรศการผลงานท่ีไดรับการตอยอดไดสําเร็จเรียบรอย ซ่ึง สนย. ไดจัดงานนิทรรศการดังกลาวในงาน 
Innovation Thailand Expo 2018 เม่ือวันท่ี 4-7 ตุลาคม 2561 ท้ังนี้ เลขานุการคณะทํางานฯ ไดชี้แจง
เพ่ิมเติมวา แตเดิมกรอบในการดําเนินงานกําหนดไวท่ีเดือนกันยายน แตเนื่องจากมีงานนิทรรศการดาน
นวัตกรรมระดับชาติ คืองาน Innovation Thailand Expo 2018 ซ่ึงกําหนดจัดในเดือนตุลาคม ซ่ึงทาง สนย. 
เล็งเห็นวา หากเขารวมการจัดนิทรรศการดานนวัตกรรมครั้งนี้จะเกิดประโยชนโดยรวมท้ังในดานการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบถึงผลงานดานนวัตกรรมของกระทรวงการคลังไดมากกวา  
(2) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดโครงการมอบโลและประกาศเกียรติคุณผูประพฤติปฏิบัติตน
ชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไดคะแนนท่ีเกณฑระดับท่ี 4 คือ จัดพิธีมอบโลและประกาศเกียรติคุณผูประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต สําหรับระดับคะแนนท่ี 5 คือ ศึกษาผลประเมินผลจากแบบสํารวจเพ่ือ
ประกอบการจัดทําโครงการครั้งตอไป โดยผูแทนคณะทํางานฯ จาก ศปท. ชี้แจงวาในข้ันตอนการจัดทําแบบ
สํารวจไมไดดําเนินการในปงบประมาณ 2561 ดังนั้นจะนําไปปรับปรุงในการกําหนดตัวชี้วัดในปงบประมาณ
ถัดไป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการฯ เสนอ  



 3.2 การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน 

 ฝายเลขานุการฯ รายงานตอท่ีประชุมฯ วาการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน เปนการ
ประเมินท่ีไมไดใชการพิจารณาเฉพาะความสําเร็จในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด แตเปนการพิจารณาวาการ
ดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดผานคําถามตางๆ อาทิ ความคุมคาของการใชทรัพยากร ความ
รวมมือจากผูรวมงาน รวมถึงการพิจารณาชวงเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวในแผนปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะมีประโยชนในการพิจารณาสําหรับโครงการในปถัดไปซ่ึงอาจจะเปนโครงการเดิม เพ่ือจะไดวางแผนการ
ทํางานไดถูกตองมากข้ึน โดยขอใหท่ีประชุมฯ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพฯ ดังกลาวท่ีปรากฏอยูใน
ระบบ mofplan.go.th 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจาํปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน 

 3.3 แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 
 ประธานคณะทํางานฯ แจงตอท่ีประชุมฯ วา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 
2561 ใหยกเลิกการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
2560 เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติตามแลว ดังนั้น สป.กค. จึงตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการโดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนระดับประเทศดังกลาวเพ่ือใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 ท้ังนี้ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สป.กค. ประจําปงบประมาณ 2562 วามีการปรับปรุงขอมูลในสวนของการระบุความสอดคลองของ
แผนงาน/โครงการในประเด็นตางๆ ซ่ึงรายละเอียดของแบบฟอรมประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 1 ใหระบุสาระสําคัญความเปนมาของแผน 
 2 วัตถุประสงคของการดําเนินแผนงานโครงการ  
 3 ประเภทแผนงาน/โครงการ โดยให ทุกสํานัก/ศูนย/กลุมงานพิจารณาความสอดคลอง
ของแผนงานโครงการท้ังหมด 7 ประเด็น ดังนี้ (1) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (2) แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ดาน (3) การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2562 (4) แผนงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (6) การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตรของ
กระทรวงการคลัง (7) ก็จะเปนงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทํางาน สรางสรรคนวัตกรรม และหลักเกณฑ 
PMQA ท้ังนี้ประเด็นท่ี 1 - 4 ขอความรวมมือใหระบุในแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 4 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการคาทรัพยากรวาจะแบงเปนงบประมาณโดย
ใหระบุเปนวงเงิน และแหลงของเงินท่ีใช 
 5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินโครงการ ท้ังท่ีเปนเงิน และอ่ืนๆ ไดแกองคความรู/
บุคลากร/เครื่องมือท่ีตองการ 6 ระบุผลผลิต/ผลลัพธท่ีไดจากโครงการ 
 7 ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 8 ระบุผูรับผิดชอบและผูกํากับตัวชี้วัด 



 9 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโดยมีการกําหนดเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 
 10. การจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยระบุข้ันตอนท่ีสําคัญของการดําเนินโครงการ 
 ผูแทนจากสํานักงานรัฐมนตรีกลาวตอท่ีประชุมฯ วา สํานัก/ศูนย/กลุมงาน ตางๆ อาจจะ
ยังไมมีความรูความเขาใจในรายละเอียดของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป อาจทําใหการระบุประเด็นท่ีเก่ียวของ
เกิดความคลาดเคลื่อนได จึงอยากให สํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จัด
บรรยายเพ่ือทําความเขาใจแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศใหแกคณะทํางานดาน
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติราชการ สป.กค. 
 ฝายเลขานุการฯ แจงแกท่ีประชุมวาจะดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานฯ อีกครั้งเพ่ือทํา
ความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรของ สป.กค.กับ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการฯ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระดับสํานัก/ศูนย/กลุมงาน ใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2561 
 ฝายเลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวาขอมอบหมายใหคณะทํางานฯ จากสํานัก/ศูนย/กลุม
งานตางๆ เปนผูแทนในการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรระดับสํานัก/
ศูนย/กลุมงานท่ีไดดําเนินการไวแลวและรายงานให สนย. ทราบ ท้ังนี้ สนย.จะมีหนังสือขอใหรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกลาวพรอมแนบแบบฟอรมรายงาน ตอไป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการฯ เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 

 
 

 

 

นางสาวสุพิณญา มณีขัติย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 


