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สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปงบประมาณ 2560 ภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยมี
อยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๕ เม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหกระทําการนั้นหรือวินิจฉัย
กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

 

2. นโยบายรัฐบาล 

 ขอ ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมท้ังนําแหลงเงินอ่ืนมา

ประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมี

ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน 

และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ต้ังแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและ

กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 

 ขอ ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ท้ังใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี ซํ้าซอน หรือ

ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช 

แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ

อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปน

ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดตนทุน

ดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ี

กฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได 
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  ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ

สาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาท่ี

หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหาย

แกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ 

การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดิน

ทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้ง

ตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัว

บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ 

พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด  

มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

  ๑๐.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวาง

มาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 

  ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุก

ระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชน

เกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ

บริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญ

เรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือ

ของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การ

จัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของ

เจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมา

เปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

  ๑๐.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน

เพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวาง

มาตรการคุมครองพยานและผูเ ก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
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3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  

7 ประการ ดังตอไปนี้ 

 1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

 5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

 6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

4. รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
ในการท่ีจะทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตอันพึงประสงคนั้น จําเปนตองมีการวางแผน

และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมนําไปเปนแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรชาติใน
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2563)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2563) มุงพัฒนาภายใต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล 

ยั่งยืน ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนํามาเปนหลักในการพัฒนาองคกร ดังนี้ 

1. การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพ 

3. การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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6. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 
  การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2556-2560) ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต และพัฒนาเครือขาย
ในประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
  

7. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 
 

8. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณภายใตนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการ

แผนดิน รวม 6 ยุทธศาสตร และ 1 รายการ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและการตางประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโต

จากภายใน 

 5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ  
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9. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง   

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปสรุปไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
๑. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง ๑.๑ การผลักดันรางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ใหแลว

เสร็จและมีผลบังคับใชโดยเร็ว 

๑.๒ การพัฒนากรอบการจัดทํางบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ดวยการเช่ือมโยงขอมูลการเบิกจาย
งบประมาณ ท้ังระดับรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน องคกรมหาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑.๓ การปฏิรปูโครงสรางรายได ประกอบดวย รายไดภาษีและรายไดท่ีไมใช
ภาษี โดยการ ปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันให
ครอบคลมุทุกฐานภาษี รวมถึงการเพ่ิมแหลงรายไดใหม 
1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดเก็บภาษีใหสะดวก ประหยัด 
รวดเร็ว เขาถึงไดงาย (Easy Access) และการลดตนทุนการบรหิารการ
จัดเก็บ 
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยสินของรัฐ เพ่ือให
เกิดประโยชน ตอการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม 
1.6 การแกไขกฎหมายการบริหารหน้ีสาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลงั 
เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศในภาพรวม 
1.7 การปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลหน้ีสาธารณะ และหน้ีเงินกูท่ีเปนความ
เสี่ยงทางการคลัง 
1.8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการหน้ีสาธารณะ 
1.9 การพัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผลการใชเงินกูในการดําเนิน
โครงการ/ นโยบายของภาครัฐ 

๒. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขัน 

๒.๑ การใชมาตรการภาษี ท่ีราชพัสดุ และดานศุลกากร เพ่ือสนับสนุน
นโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร รวมถึงสงเสริมการคาการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี 
๒.๒ การใชมาตรการดานการคลังการเงินเพ่ือสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมถึงการลงทุนกับ ประเทศเพ่ือนบานและในภมูิภาคอาเซียน 
๒.๓ การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของภาค
ธุรกิจและการลงทุน ของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ดานการเงินการคลังตาง ๆ ท่ีมีอยู ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ เพ่ือลดตนทุน
การประกอบการของภาคเอกชน 
2.5 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสงเสรมิอุตสาหกรรม
เปาหมาย 
(S-Curve) 
2.6 การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสงเสรมิใหบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ ชวยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก 
2.7 การผลักดันระบบ National e-Payment 
2.8 การเช่ือมโยงระบบ National e-Payment กับภูมภิาคเพ่ือใหไทยเปน
ศูนยกลาง การชําระเงินในภูมภิาค 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
2.9 การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยใหแขงขันได สามารถตอบสนอง
ความตองการ ท่ีหลากหลายข้ึนดวยราคาท่ีเปนธรรมและไมบิดเบือน และ
สนับสนุนการเปนศูนยกลาง การคาการลงทุนในภูมภิาค โดยดํารงไวซึ่ง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2.10 การปรับปรุงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการ
ประกันภัยใหเปน มาตรฐานสากลและทันตอการเปลีย่นแปลงของนวัตกรรม
การประกันภัยภยั 
2.11 การปฏิรปูสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการ พัฒนาระบบการกํากับดูแลความมั่นคงและพันธ
กิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
การติดตามการดําเนินการของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจท่ีประสบปญหา 

 2.12 การพัฒนาตลาดทุนไทยใหเปนกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอย 
เพ่ิมความหลากหลาย ของผลิตภณัฑทางการเงิน ลดตนทุนการทําธุรกรรม
ทางการเงิน และเรงพัฒนาตลาด ทุนไทยใหเติบโตทันประเทศอ่ืนในภูมิภาค 
รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี อันนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
ทางการแขงขันของประเทศ และสามารถแขงขันได ในระดับสากล รวมท้ัง
เปนการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนและการลงทุนอยางท่ัวถึง 

๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถ และคุณธรรม 

4. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 4.๑ การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูปการกระจายรายได 

4.๒ การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือการถือครองทรัพยสินท่ีเปน
ธรรม และมีประสิทธิภาพ 
4.๓ การสงเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสราง
ความเขมแข็งใหแก องคกรการเงินชุมชน 
4.4 การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล 

4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากดวยเทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม 
4.6 การเสริมสรางความรูความสามารถทางการเงิน (Financial Literacy) 
โดยเฉพาะ การใชผลติภณัฑ และเทคโนโลยีทางการเงิน 
4.7 การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการยกระดับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
4.8 การจัดสวัสดิการเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอาย 

4.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชน ของภาครัฐเพ่ือผูสงูอาย 
4.10 การพัฒนาชองทางและผลติภณัฑการออมระยะยาวเพ่ือรองรับสังคม
ผูสูงอาย ุ

5. การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 

5.1 การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใชมาตรการ
การเงินการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยาง
มีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ 

6.๑ การปองกัน ขจัดคอรรัปชัน และเพ่ิมความโปรงใสในการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
6.๒ การปรับโครงสรางการดาํเนินการของหนวยงานในกระทรวงการคลงั 
เพ่ือประสิทธิภาพ ความคลองตัว และลดข้ันตอนและความซ้ําซอนในการ
ดําเนินงาน 
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8. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  

 สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ S.W.O.T. 
Analysis เพ่ือระบุถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึง
สามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับหนวยงานในระดับ
นโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ. สํานกังาน กพร. สํานกังบประมาณ และ
หนวยงานที่เกีย่วของ 

S2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ
พัฒนาองคกร และใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน 

S3 มีการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธที่ชดัเจนและครอบคลุมในทุกดาน 
S4 ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยงกับทกุ

หนวยงานในสังกัด 
S5 มีโครงสรางองคกรที่รองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีสายการ
บังคับบัญชาที่ส้ัน 
S6 มีสภาพแวดลอมที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอการทํางาน 
S7 กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏบิัติภารกิจทั้งในระดับกระทรวง

และในระดับกรม 
 
(หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

W1 ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และขาดความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการทํางาน 

W2 ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวางกันภายในองคกร 
W3 การประชาสัมพันธบทบาท หนาที่ และงานขององคกรไมเพียงพอ 
W4 โครงสรางตําแหนงของบุคลากรยังไมเหมาะสม 
W5 การบริหารอัตรากําลังและศักยภาพบุคลากรไมเหมาะสม 
W6 การส่ือสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ นโยบายการ
ดําเนินงาน และผล การดําเนินงานไมทั่วถึงทั้งองคกร 
W7 ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงานสนับสนุน 
W8 แผนงาน/โครงการ และเปาหมายการปฏิบัติงานไมตอบสนองเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตร 
 
 
 
 
(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมกีารบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิ
บาล 

O2 องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม สามารถนาํมา
ประยุกตใชใน การปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

O3 การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนนุหนวยงานนาํความรูไปเปน
เคร่ืองมือในการยกระดับ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O4 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน และกาํหนดทิศทางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจน 

 
 
 
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 

T1 สถานการณทางการเมืองมีผลตอการกําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงาน 

T2 ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมจีํานวนมาก อาทิ งานใหความรวมมอื
จากหนวยงานภายนอก งานตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตองานประจํา 

T3 ผลตอบแทน ส่ิงจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไมเพียงพอตอความตองการ
ของบุคลากร 

T4 ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจากหนวยงานภายนอก 
T5 สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผันผวนไมแนนอนมีผลตอ

การดําเนินงานขององคกร 
T6 การไดรับงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ สป.กค. 
T7 อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่พยายามเขาถึงฐานขอมูลของ

กระทรวงการคลัง 
(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
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 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะห
สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละหัวขอ
ไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดออน 

สป.กค. เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานกลางและหนวยงานในระดับนโยบาย ทํา
ใหสามารถตอบสนองนโยบายไดอยางรวดเร็วใกลชิดกับ
ขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยง
กับทุกหนวยงานในสังกัดอีกท้ังการท่ีผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ความเปนผูนํา ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา
องคกร และใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน
รวมถึงมีสภาพแวดลอมท่ีดี  และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพียงพอตอการทํางานมีโครงสราง
ขององคกรท่ีรองรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีสายการบังคับบัญชาสั้นมีการกําหนดยุทธศาสตร 
แผนงาน/โครงการ ตั วชี้ วั ด  และเป าหมายการ
ปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจนและครอบคลุมในทุกดาน 

งานสวนใหญใน สป.กค. เปนงานประจํา ขาด
การ ทํ า ง าน เชิ ง รุ ก  มีภ า ร กิ จหลั ก ไม ชั ด เ จน 
ความกาวหนาในสายงานอาชีพไมแนนอน ขาดการ
ประสานงานและการถายถอดความรูระหวางกันใน
องคกร รวมถึงขาดการประชาสัมพันธในบทบาท
และหนาท่ีในองคกรโดยเฉพาะการสรางและรักษา
ภาพลักษณ ท่ีดีขององคกรรวมถึงการบริหาร
อัตรากําลังและศักยภาพของบุคลากรไมเหมาะสม
นอกจากนั้น การสื่อสารภายในองคกร และการ
สรางความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ นโยบายการ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานไม ท่ัวถึงท้ัง
องคกรรวมไปถึงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
เปนประจํา ทําใหไมมีความตอเนื่องในการดําเนิน
ภารกิจหลักขององคกร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

สป.กค. มีองคความรูและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมีนโยบายรัฐบาลท่ี
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจนกฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติ
ภารกิจท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรมในดาน
การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงานนํา
ความรูไปเปนเครื่องมือใน การยกระดับ คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและกระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจท้ังใน
ระดับกระทรวงและในระดับกรม 

 

ปจจัยภายนอกมีผลกระทบตอ สป.กค.
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและการ
ดําเนินงานขององคกรท่ีมีผลกระทบมาจากทาง
การเมือง และสภาพเศรษฐกิจ ดานปริมาณงานท่ี
นอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก และความซํ้าซอน
ของภารกิจ ประกอบกับขาดความรวมมือและขาด
การ มีส วนร วมจากหน วยงานภายนอกและ
ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากรนอกจากนั้น
สภาวะแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจยังสงผล
ตอภาพลักษณขององคกรและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทําใหอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ี
พยายามเขาถึงฐานขอมูลของกระทรวงการคลังมี
มากข้ึนตามไปดวย 
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 9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2559 
  กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2560 ไดพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2559 ซ่ึงมีประเด็นปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคตอ
การดําเนินงานในภาพรวมขององคกร ดังนี้ 

ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค 
การไดรับความรวมมือจากทัง้หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกตางๆที่เก่ียวของ 

การไดรับขอมูลที่ไมครบถวน และมีความลาชา 
จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

ผูบริหารใหความสําคัญและสงเสริมการดําเนินงาน การไดรับงบประมาณลาชา หรือไมเพียงพอตอการ 
ดําเนินงาน 

การไดรับขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือในการติดตอ 
ประสานงาน 

บุคลากรมีความรู และความสามารถ ตลอดจนความ
มุงมั่น และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  

 

อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงานที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

 

การไดรับการสนับสนนุดานการจัดสรรงบประมาณ  
รัฐบาลมนีโยบายสนบัสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่ทันสมยั และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 จากปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรคตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกลาว 
สป.กค. จึงไดกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2560 
ใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้ 

 1. กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เขาใจงาย เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

 2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหาร ยุทธศาสตร รวมท้ัง รับฟงความคิดเห็น ขอดีและขอเสีย ผลกระทบดานตางๆ จากผูใชบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 3. การไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนปรับปรุง 
เพ่ิมเติมอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายใหทันสมัย พรอมใช และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

 4. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมและสัมมนาอยางท่ัวถึง และตอเนื่อง เพ่ือ
ปรับทัศนคติในการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมทักษะ ความรู และความชํานาญใหถูกตอง ตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้องาน 

 5. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและสวัสดิการใหแกบุคลากรทุกระดับ มีกระบวนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหบุคลากรเกิดความสุขในการปฏิบัติงานท้ังกายภาพและสภาพจิตใจ 

 6. ปรับปรุงโครงสราง และเพ่ิมอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละหนวยงานในสังกัด 
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สวนท่ี 2 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2560 
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วิสัยทัศน : เปนศูนยกลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1. กําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 5. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเร่ืองราวรองทุกขของสวนราชการใน

สังกัดกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 6. เผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารและพฒันาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

7. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 8. บูรณาการและขับเคล่ือนแผนการปองกันและปราบปรามทจุริตและการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในกระทรวง 
 

ยุทธศาสตรที:่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธที:่ 2.1 

กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกัดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธที:่ 2.2 

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ

องคกร 

กลยุทธที:่ 2.3 

เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธที:่ 2.4 
ดําเนินงานส่ือสารสารนิเทศการคลังในเชิง
รุกที่ครอบคลุมทกุกลุมเปาหมายอยางมี

ประสิทธภิาพ 
 

กลยุทธที:่ 2.5 

พัฒนาองคความรูภายในองคกร 

ยุทธศาสตรที:่ 3 

พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพ

บุคลากร 

กลยุทธที:่ 3.1 

สงเสริมบุคลากรให 

เกง ดี มีสุข 

กลยุทธที:่ 3.2 

จัดการงานบริหารบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที ่: 1 

เสริมสรางศักยภาพตอการดําเนินงานของ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธที:่ 1.1 

ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธที:่ 1.2 

บูรณาการการดําเนินงาน

ภายในองคกร 

กลยุทธที:่ 1.3 

สรางนวัตกรรมและ 

บริหารการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรที:่ 4 

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธที:่ 4.1 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของสํานกังานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธที:่ 4.2 

พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวาง

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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วิสัยทัศน  

  เปนศูนยกลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

  1. กําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลงนโยบายเปนแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ 
3. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนด

นโยบายและวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
4. ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวรองทุกข

ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
6. เผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ 
7. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบายและ

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวง 

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามทุจริตและการสงเสริมคุมครอง
จริยธรรมในกระทรวง 

เปาประสงค 

 1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีบุคลากรเปนคนเกง คนดี และมีคุณธรรม 

 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยงเพ่ือรองรับการทํางานระหวาง

หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1: เสริมสรางศักยภาพตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในสังกัดดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมรับกับการ 
 เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ตัวช้ีวัด : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหหนวยงานแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

กลยุทธท่ี 1.2 : ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหผลการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
กลยุทธท่ี 1.3 : สรางนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการบริหารองคกร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 

กลยุทธท่ี 2.1  :  กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 2.2  :  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

กลยุทธท่ี 2.3  : เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการพัฒนาองคกรใหเกิดความโปรงใส 

กลยุทธท่ี 2.4  : ดําเนินงานสือ่สารสารนิเทศการคลังในเชิงรกุท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

กลยุทธท่ี 2.5  : พัฒนาองคความรูภายในองคกร 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือสรางองคความรูอยูคูกระทรวงอยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร 

เปาประสงค :  บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ตัวช้ีวัด : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน 

กลยุทธท่ี 3.1 : สงเสริมบุคลากรให เกง ดี มีสุข 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

กลยุทธท่ี 3.2  : จัดการงานบริหารบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคของกลยุทธ : : เพ่ือการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความผิดพลาดท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี 4.1 :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

เปาประสงคของกลยุทธ  :  เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4.2 : พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

เปาประสงคของกลยุทธ : :  เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน 

กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามแผน

บริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

ประเด็นนโยบาย 
การบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

6. การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
๑๐. การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 
เสริมสรางศักยภาพการดําเนินงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพ
บุคลากร 
 
 
 

กลยุทธท่ี 1.1 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธท่ี 1.2  
บูรณาการการดําเนินงานภายในองคกร 
กลยุทธท่ี 1.3 
สรางนวัตกรรมและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธท่ี 2.1 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2 
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร 
กลยุทธท่ี 2.3:  
เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 2.4 
สื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก 
กลยุทธท่ี 2.5 
พัฒนาองคความรูภายในองคกร 
 
กลยุทธท่ี 3.1 
สงเสริมบุคลากรให เกง ดี มีสุข 
กลยุทธท่ี 3.2  
จัดการงานบริหารบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นนโยบาย 
การบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
 

กลยุทธท่ี 4.1 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
กลยุทธท่ี 4.2  
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ระหวางหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

กับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

1. เสรมิสรางศักยภาพตอการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ  

1.1 ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

 1.2 บูรณาการการดําเนินงานภายในองคกร 

 1.3 สรางนวัตกรรมและบริหารการเปล่ียนแปลง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   

 2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

2.3 เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.4 ดําเนินงานส่ือสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่ครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพ 

 2.5 พัฒนาองคความรูภายในองคกร 

3. พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร 

กลยุทธ :   

3.1 สงเสริมบุคลากรใหเกง ดี มีสุข 

3.2 จัดการงานบริหารบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

4. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธ :   

 4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 4.2 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลระหวางหนวยงาน 

1. การเสรมิสรางความมั่นคงทางการคลัง 

2. การสนับสนุนความสามารถและ 

ศักยภาพในการแขงขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 

4. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

5. การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดลอม 

6. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงาน 

อยางมีธรรมาภิบาล 
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
 3.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เสริมสรางความรูความสามารถ 
และคุณธรรม 

3. พัฒนาและเสรมิสราง
คุณภาพบุคลากร 

3.1 สงเสริมบุคลากรให เกง 
ดี มีสุข 

โครงการที่ 1 :  
การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชวีิตบคุลากร สป.กค. และ 
สร.กค. (Work – Life Balance) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลาการ สป.กค. และ 
สร.กค. (Work – Life Balance)ผูรับผิดชอบหลัก : สํานกับริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : เงินสวัสดิการสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

   โครงการที่ 2 :  
โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ สป.
และ สร. คุณธรรม 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

   โครงการที่ 3 :  
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังดานภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English Dictionary for Organization  
ตัวชี้วัด :  
จํานวนคําศัพทภาษาอังกฤษที่รวบรวมไวใน English Dictionary 
for Organization ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : ขาราชการและเจาหนาที่สํานกังานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

  3. 2 จัดการงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ :  
โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตามแนวทาง HR-Scorecard 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทาง HR – Scorecardผูรับผิดชอบหลัก : สํานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
6. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ 
 6.1 การปองกัน ขจัดคอรรัป
ชัน และเพ่ิมความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของกระทรวงการคล ั

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2.3 เสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการที่ 1 :  
การจัดการเร่ืองราวรองทุกข 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของการดําเนินการเกีย่วกับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชน
ใหไดขอยุติ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   โครงการที่ 2 :  
การประชุมสัมมนาเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝง
ทัศนคติในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแกชาว
วายภุักษในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป
งบประมาณ 2560 
ตัวชี้วัด :  
รอยละเฉล่ียของระดับความรูความเขาใจของผูเขารวม
ประชุมสัมมนาเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
ในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแกชาววายุภกัษในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปงบประมาณ 2560 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 195,300 บาท 

   โครงการที่ 3 :  
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
สป.กค. ประจําปงบประมาณ 2560 (ITA) โดยสํานกังาน ป.ป.ท.  
ตัวชี้วัด :  
ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
สป.กค. ที่ไดรับการประเมิน 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

 6.2 การปรับโครงสรางการ
ดําเนินการของหนวยงานใน
กระทรวงการคลัง เพ่ือประสิทธิภาพ 
ความคลองตัว และลดขั้นตอนและ
ความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 

1. เสริมสรางศักยภาพตอ
การดําเนินงานของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

1.1 ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 
 

โครงการที่ 1:  
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ของกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
 โครงการที่ 2:  

การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จในการจัดทาํบันทึกชวยจาํการประชุม
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

 โครงการที่ 3:  
การติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จของแผนปฏบิัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

 โครงการที่ 4:  
การจัดทําระบบการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานกังานปลัดกระทรวงการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการประเมินผลแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังแบบอิเล็กทรอนกิส 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 
 
 

1.2 บูรณาการการ
ดําเนินงานภายในองคกร 

โครงการที่ 1 :  
การพัฒนาระบบกระบวนการตามภารกจิของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
1. จํานวนกระบวนการที่มกีารปรับปรุงการดําเนินการ 
2. รอยละเฉล่ียถวงความสําเร็จของการดําการเนินตามตัวชีว้ัดของ
กระบวนการตามภารกิจ 
3. รอยละความพึงพอใจที่มีตอผลการดําเนินการตามกระบวนการ
ที่ปรับปรุง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
   โครงการที่ 2 :  

การจัดประชุมสัมมนาเพือ่บูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ของสํานักงานรัฐมนตรี 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกจิ
การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตรี 
หนวยงานที่เก่ียวของ : บุคลากรของสํานกังานรัฐมนตรี 
งบประมาณ : 10,000 บาท 

   โครงการที่ 3 :  
การจัดประชุมสัมมนาเพือ่บูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจดานนิติบัญญัติของสํานกังานรัฐมนตรี 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกจิ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เพิม่ขึ้น 
หนวยงานที่เก่ียวของ : บุคลากรของสํานกังานรัฐมนตรี 
งบประมาณ : 10,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 

1.3 สรางนวัตกรรมและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

โครงการที่ 1 :  
โครงการคลินกิภาษีกระทรวงการคลังสวนการเผยแพรและการ
ประชาสัมพันธองคความรูสูประชาชน 
ตัวชี้วัด :  
จํานวนคร้ังในการจัดสัมมนาภาษ ี
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 4,300,000 บาท 

  โครงการที่ 2 :  
การเสริมสรางกลไกสามเหล่ียมแหงการเปล่ียนแปลง 
(THE TRIANGLE OF CHANGE) 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการเสริมสรางกลไก
สามเหล่ียมแหงการเปล่ียนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 2,200,000 บาท 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2.1 กํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

โครงการที่ 1:  
การตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
ตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
1. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ไดรับ
การตอบสนอง 
2. จํานวนหนวยรับตรวจที่ไดรับการตรวจติดตาม 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 1,800,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
   โครงการที่ 2 :  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัของการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงหนวยงาน
ที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกดักระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

   โครงการที่ 3 :  
แผนการตรวจสอบประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2560ตัวชี้วัด :  
รอยละของจาํนวนงานตรวจสอบที่ดําเนนิการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจาํป 
ผูรับผิดชอบหลัก : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

  2.2 สงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร 

โครงการที่ 1 :  
การดําเนินการประสานงานคดี 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อการประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความทั่วไปคดีปกครองผูรับผิดชอบหลัก : กลุม
กฎหมาย 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

   โครงการที่ 2 : 
การดําเนินการพจิารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จของการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองผูรับผิดชอบ
หลัก : กลุมกฎหมาย 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : - 

   โครงการที่ 3 :  
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี 
ตัวชี้วัด :  
1. ผลคะแนนของการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐตามแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบบัที่ 2 
2. รอยละของการดําเนินการที่สอดคลองตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(โดยดูจากการประเด็นของเกณฑ PMQA รายหมวด ๗ 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
งบประมาณ: เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จากงบประมาณจากการจัดสรรเงินฝาก
คาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 10 % 

  2.4 สื่อสารประชาสัมพันธเชิง
รุก 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 1 :  
การเพิ่มประสิทธภิาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของ
กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
จํานวนขอมูลขาวสาร สกูป หรือบทความเพื่อการประชาสัมพันธ 
(Advertorial) ที่เผยแพร 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ : 5,880,000.- บาท 

   โครงการที่ 2 :  
โครงการเสียงตามสายในการส่ือสารของบุคลากรภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการเสียงตามสายสายในการ
ส่ือสารของบุคลากรภายในสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมสารนิเทศการคลัง 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  3, 000,000 บาท 

  2 .5  พัฒนา อ งค ค ว า ม รู
ภายในองคกร 

โครงการที่ 1 :  
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office)  
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

  โครงการที่ 2 :  
การจัดทําคูมือการปฏบิัติงานการจัดทาํแผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดทํา
แผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : สํานกัตรวจสอบและประเมินผล 
งบประมาณ :  - 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
 โครงการที่ 3 : การจัดทําคูมือการปฏิบติังานในสํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัด :  
จํานวนคูมือการปฏบิัติงานที่ไดรับการจดัเก็บและเผยแพร
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   โครงการที่ 4 :  
การพัฒนาองคความรู (Knowledge Management: KM) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี 
ตัวชี้วัด :  
1. รอยละของบุคลากรที่เขาถึงองคความรูที่มีการเผยแพร 
2. จํานวนชองทางการเผยแพรองคความรูของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : - 

   โครงการที่ 5 :  
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานกังานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ตัวชี้วัด :  
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจดัทําขั้นตอนปฏบิัติงานตาม
แผนการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบติังานประจําปของ
สํานักงานรัฐมนตรี 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานรัฐมนตรี 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ :  - 

   

 4. บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 

4.1 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

โครงการ :  
โครงการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ 
GFMIS (Operation & Maintenance: O&M) ประจําป
งบประมาณ 2560 
ตัวชี้วัด :  
รอยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไมสามารถใหบริการได 
(Unplanned downtime) ภายใน 1 ป 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : 149,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ปงบประมาณ 2560 
  4.2 พัฒนาการเชื่อมโยง

ระบบฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

โครงการที่ 1 :  
โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On 
(Tax SSO) 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ 
Tax Single Sign On (Tax SSO) 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : 42,300,000 บาท 

   โครงการที่ 2 :  
โครงการสนับสนุนและขับเคล่ือนการพฒันาเว็บไซตระบบชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(National e-Payment Website) 
ตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานระบบ National 
e-Payment 
หนวยงานที่เก่ียวของ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
งบประมาณ  : - 
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ตารางสรุปกรอบการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2560 

 

กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพตอการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง         

กลยุทธที่ 1.1 : ขับเคล่ือน
การดําเนินงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร 

เพื่อใหหนวยงานแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญของกระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเ ร็จในการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ของกระทรวงการคลัง 

รอยละ 
100 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 
100 

 สนย. 

  การประชุมผูบริหารระดับสูง
กระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเ ร็จในการจัดทํา
บันทึกชวยจําการประชุมผูบริหาร
ระดับสูงกระทรวงการคลัง 

รอยละ 
100 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 
100 

 สนย. 

  การติดตามประเมินผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติราชการของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเร็จของแผน ปฏิบัติ
ราชการของสํานกังานปลัด
กระทรวงการคลัง 

รอยละ 
100 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 
100 

 สนย. 

การจัดทําระบบการประเมินผล
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิัติ
ราชการของสํานกังานปลัด
กระทรวงการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเ ร็จของการจัดทํา
ระบบการประเมินผลแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 5 รวบรวมขอ 
มูลเพื่อจัด 
ทําระบบฯ 

ออกแบบ
ระบบฯ 

จัดทําระบบฯ ทดสอบการ
ใชงานระบบฯ 

นําระบบไป
ใชงาน 

 สนย. 

กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการ
การดําเนินงานภายใน
องคกร 

เพื่อใหผลการดําเนินงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตร
และบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

การพัฒนาระบบกระบวนการตาม
ภารกิจของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

1. จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุง
การดําเนินการ 

1 
กระบวนงาน 

0 
กระบวนงาน 

- 1 
กระบวนงาน 

- 2 
กระบวนงาน 

 กพร. 

   2. รอยละเฉล่ียถวงความสําเร็จของ
การดําการเนินตามตัวชี้วัดของ
กระบวนการตามภารกิจ 

รอยละ 85 

 

 

รอยละ 65 

 

 

รอยละ 70 

 

 

รอยละ 75 

 

 

รอยละ 80 

 

 

รอยละ 85 

 

 

 

 

 

กพร. 
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กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

   3. รอยละความพึงพอใจที่มีตอผล
การดําเนินการตามกระบวนการที่
ปรับปรุง 

รอยละ 85 รอยละ 81 รอยละ 83 รอยละ 85 รอยละ 87 รอยละ 89  กพร. 

 

  การจัดประชุมสัมมนาเพือ่บูรณาการ
การปฏิบัติงานเพือ่สนับสนุนภารกิจ
ดานนิติบัญญัติของสํานักงาน
รัฐมนตรี 

รอยละความเขาใจรวมกันในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการ
ประชุมสภานิ ติบัญญัติแหงชาติที่
เพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 รอยละ 72 รอยละ 74 รอยละ 76 รอยละ 78 รอยละ 80  สร. 

  การจัดประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ
การประชุมคณะรัฐมนตรี  ของ
สํานักงานรัฐมนตรี 

รอยละความเข าใจร วมกันในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 รอยละ 72 รอยละ 74 รอยละ 76 รอยละ 78 รอยละ 80  สร. 

กลยุทธที่ 1.3 สราง
นวัตกรรมและบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

เพื่อใหเกิดนวัตกรรมการ
บริหารองคกร และนําไปสู
การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

โครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลังสวนการเผยแพร
และการประชาสัมพันธองคความรูสู
ประชาชน 

จํานวนคร้ังในการจัดสัมมนาภาษ ี 10 คร้ัง 6 คร้ัง 7 คร้ัง 8 คร้ัง 9 คร้ัง 10 คร้ัง  สนย. 

  การเสริมสรางกลไกสามเหล่ียมแหง
การเปล่ียนแปลง (THE TRIANGLE 
OF CHANGE) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการเสริมสรางกลไกสามเหล่ียมแหง
การเปล่ียนแปลง (THE TRIANGLE OF 
CHANGE) 

ระดับ 5 ไดรับการ
อนุมัติให
จัดทํา

โครงการ 

ดําเนินการ
จัดจางที่

ปรึกษาแลว
เสร็จ 

ออกแบบ
กลไกเพือ่การ
ขับเคล่ือน
บริหารการ
เปล่ียนแปลง
กระทรวงการ
คลังและสราง
เครือขายการ

ทํางาน 

กําหนด
รายละเอียด
หลักสูตร

การพัฒนา
กลไกเพือ่การ
ขับเคล่ือน
บริหารการ
เปล่ียนแปลง
กระทรวงการ

คลัง 

 

 

 

 

 

ฝกอบรม
ตาม

หลักสูตร
และ

ประเมินผล 

 สนย. 
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กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง         

กลยุทธที ่2.1 กาํกับ 
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล 

หนวยงานในกาํกับ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โครงการตรวจติดตามผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
ตามแผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

1. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการที่ไดรับการ
ตอบสนอง 

รอยละ 
100 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

 

รอยละ 95 

 

รอยละ 
100 

 

 

สตป 

 

 

 

 2. จํานวนหนวยรับตรวจที่ไดรับการ
ตรวจติดตาม 

ระดับ 5 300 450 หนวย 600 หนวย 750 หนวย 900 หนวย  สตป. 

 

 

 

 โครงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัของการ
ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอยละ 
100 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 
100 

 สตก. 

  แผนการตรวจสอบประจาํป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 

รอยละของจาํนวนงานตรวจสอบที่
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจาํป 

รอยละ 
100 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 
100 

 สตน. 

กลยุทธที ่2.2 สงเสริม
และพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร 

เพื่อการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับ 

โครงการการดําเนินการ
ประสานงานคดี 

รอยละความสําเร็จของการ 
ดําเนินการเพื่อการประสานงานที่
เกี่ยวของในคดีความทั่วไป คดี
ปกครอง 

รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  กกม. 

  โครงการการดําเนินการพจิารณา
อุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
คําส่ังทางปกครอง 

 

รอยละความสําเร็จของการเสนอเร่ือง
เพื่อพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  กกม. 
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กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

  

โครงการ การพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรี 

1. ผลคะแนนของการตรวจประเมิน
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามแนวทางการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบบัที่  2   

275 
คะแนน 

255  
คะแนน 

260  
คะแนน 

265  

คะแนน 

270  
คะแนน 

275  
คะแนน 

 กพร. 

  2. รอยละของการดําเนินการที่
สอดคลองตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (โดยดูจากการ
ประเด็นของเกณฑ  PMQA  ราย
หมวด๗) 

รอยละ 85 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95  กพร. 

กลยุทธที ่2.3 เสริมสราง
คุณธรรมและความ
โปรงใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาองคกรใหเกิด
ความโปรงใส 

โครงการจัดการเร่ืองราวรองทุกข รอยละของการดําเนินการเกีย่วกับ
เร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนใหได
ขอยุติ 

รอยละ 87 รอยละ 83 รอยละ 84 รอยละ 85 รอยละ 86 รอยละ 87  สตป. 

  โครงการประชุมสัมมนาเสริมสราง
ความซ่ือสัตย สุจริตจิต และปลูกฝง
ทัศนคติ ในด านการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแกชาววายุภักษ
ในการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจําปงบประมาณ 2560 

ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวม
โครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางความ
ซ่ือสัตย สุจริตจิต และปลูกฝงทัศนคติ
ในดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแกชาววายภุักษในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ 2560 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

รอยละ 
60 - 64 

รอยละ 
65 - 69 

รอยละ 
70 - 74 

รอยละ 
75 - 79 

รอยละ 80 
ขึ้นไป 

 ศปท 

  การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ 
สป.กค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ITA) โดยสํานักงาน ป.ป.ท. 

ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ สป.กค. ที่ไดรับ
การประเมิน 

ระดับ 5 0 - 19.99 
คะแนน 

20 - 
39.99
คะแนน 

40 - 
59.99 

คะแนน 

60 - 
79.99 
คะแนน 

80 -100 
คะแนน 

 ศปท. 

กลยุทธที ่2.4 
ดําเนินงานส่ือสาร
สารนิเทศการคลังในเชิง
รุกที่ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสารนิเทศการ
คลังใหเกิดประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

โครงการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของ
กระทรวงการคลัง 

จํานวนขอมูลขาวสาร สกูป หรือ
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ 
(Advertorial) ที่เผยแพร 

70 50 55 60 65 70  กสค. 
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กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

  โครงการเสียงตามสายในการส่ือสาร
ของบุคลากรภายในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการเสียงตามสายในการส่ือสาร
ของบุคลากรภายในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 รวบรวม
และราง
แผนงาน
โครงการ 

ผูบริหาร
อนุมัติ

แผนงาน
โครงการ 

ดําเนินการ
จัดซ้ือจัด

จาง 

ติดต้ังและ
วางระบบ
เสียงตาม

สาย 

โครงการมี
การเผยแพร
ออกอากาศ

จริง 

 กสค. 

กลยุทธที ่2.5 พัฒนา
องคความรูภายในองคกร 

เพื่อสรางองคความรูอยูคู
กระทรวงอยางยั่งยืน 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (e - Office) 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 5 ศึกษา
กระบวนงาน

ระบบสาร
บรรณ

อิเล็กทรอนกิส 

ดําเนินการ
จัดทํา 

จัดทําคูมือ
แลวเสร็จ 

ขออนุมัติใช
คูมือ 

แจงเวียนให
ผูที่เกี่ยวของ
นําไปใชงาน 

 สบก. 

  การจัดทําคูมือการปฏบิัติงานใน
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

จํานวนคูมือที่ไดรับการจัดเก็บและ
เผยแพร 

5 เร่ือง 1 เร่ือง 2 เร่ือง 3 เร่ือง 4 เร่ือง 5 เร่ือง  สบค. 

  การจัดทําคูมือการปฏบิัติงานการ
จัดทําแผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานการจัดทําแผนการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 กําหนด
กรอบการ
ดําเนินงาน 

ศึกษา
รายละเอยีด
พรอมบันทึก
ขอสังเกต
รวบรวม
ขอมูล 

จัดทํา 
Work Flow 

และ
รายละเอียด
ของงานที่
จะจัดทํา
คูมือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดทําราง
คูมือการ

ปฏิบัติงาน
และเสนอ
ขอความ
เห็นชอบ

จากผู บังคับ
บัญชา 

นําคูมือไปใช
งาน 

 

 สตป. 

  
การพัฒนาองคความรู 
(Knowledge Management: KM) 
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

1. รอยละของบุคลากร สป.กค. และ 
สร. ที่เขาถึงองคความรูที่มีการ
เผยแพร 

รอยละ 85 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85  กพร. 

  2. จํานวนชองทางการเผยแพรองค
ความรูของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

3 ชองทาง 1 ชองทาง - 2 ชองทาง - 3 ชองทาง  กพร. 

  การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของ
สํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทําขั้นตอนปฏิบัติงาน
ตามแผนการดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานประจําปของสํานักงาน
รัฐมนตรี 

รอยละ 80 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80  สร.  
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กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร         

กลยุทธที ่3.1 สงเสริม
บุคลากรใหเกง ดี มีสุข 

เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

โครงการเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร สป.กค. และ 
สร.กค. (Work – Life Balance) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุ
คลาการ สป.กค. และ สร.กค. (Work 
– Life Balance) 

ระดับ 5 สํารวจความ
ตองการเขา

รวมกิจ 
กรรมตาง ๆ 

และ
รวบรวม
รายชื่อ

ผูเขารวม
กิจกรรม  

จัดทํา
แผนงาน/

แผนเงิน ใน
การจัด
กิจกรรม  

ดําเนินการ
จัดกิจกรรม

ตาง ๆ 
(Work – 

Life 
Balance) 

ไมนอยกวา 
3 กิจกรรม 

ติดตามผล
การ

ดําเนินงาน
ในรอบ 12 
เดือน พรอม
รายงานผล

การ
ดําเนินงาน 

ระดับความ
พึงพอใจใน
การเขารวม
กิจกรรม
ของแตละ

กิจกรรม ไม
นอยกวา

รอยละ 85 

 สบค. 

  โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน / โครงการ สป.และ 
สร. คุณธรรม 

ระดับ 5 จัดทําราง
แผนงาน/
โครงการฯ 

นําเสนอราง
แผนงาน/
โครงการฯ 

ไดรับอนุมัติ
แผนงาน/
โครงการฯ 

ดําเนินการ
ตาม

แผนงาน/
โครงการฯ 

สรุปและ
ประเมินผล
แผนงาน/
โครงการฯ 

 สบค. 

  โครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังดานภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English Dictionary for 
Organization 

จํานวนคําศัพทภาษาอังกฤษที่
รวบรวมไวใน English Dictionary 
for Organization ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

คําศัพท
ภาษาอังกฤษ 

จํานวน 
1,000 คํา 

ขึ้นไป 

แจงเวยีนทุก
หนวยงานใน
สังกัด สป.กค. 
และ สร.เพื่อ

รวบรวม
คําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

คําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
ไมนอยกวา 
300 คํา 

คําศัพท
ภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวา 
500 คํา 

คําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
ไมนอยกวา 
800 คํา 

คําศัพท
ภาษาอังกฤษ 

จํานวน 
1,000 คํา 

ขึ้นไป 

 สบค. 

กลยุทธที ่3.2 จัดการ
งานบริหารบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อการบริหารงานบุคคล
อยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังตามแนวทาง HR-
Scorecard 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง HR – Scorecard  

ระดับ 5 ดําเนินการ
ประเมิน
สถานภาพ
ดานการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

กําหนด
ประเด็น

ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

กําหนด
เปาประสงค
เชิงกลยุทธ
และตัวชี้วัด

ผลการ
ปฏิบัติงาน
ของแตละ

เปาประสงค 

จัดทํา
รายละเอยีด
แผนกลยุทธ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล และ

จัดทํา
แผนงาน/
โครงการ
รองรับ 

เสนอแผน
กลยุทธฯ 4 

ป ตอ
ผูบริหาร 

 สบค. 
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กลยุทธตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคของกลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

2560 

เกณฑการใหคะแนน หมาย
เหตุ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 4: บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง         

กลยุทธที ่4.1 พัฒนา
และเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

เพื่อใหสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจางการดําเนินการปฏบิัติงาน
และบํารุงรักษาระบบ GFMIS 
(Operation & Maintenance: O&M) 
ประจําปงบประมาณ 2560 

 รอยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม
สามารถใหบริการได  (Unplanned 
downtime) ใน 1 ป 

รอยละ 1.0 รอยละ 1.4 รอยละ 1.3 รอยละ 1.2 รอยละ 1.1 รอยละ 1.0  ศทส. 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาการ
เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ระหวางหนวยงาน 

เพื่อให เกิดการเชื่อมโยง
เค รือข า ยการ ใช ข อมู ล
รวมกันระหวางหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ที่มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax 
Single Sign On 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax 
Single Sign On (Tax SSO) 

ระดับ 5 สํารวจเก็บ
รวบรวม
ความ

ตองการของ
ระบบ Tax 

SSO 
สวนกลาง 

ออกแบบ
กระบวนกา
รทํางาน

ระบบ Tax 
SSO 

สวนกลาง 

จัดทํา
แบบจําลอง

ตนแบบ 
(Prototype 

Design) 
ระบบ Tax 

SSO 
สวนกลาง 

พัฒนา
โปรแกรม
ระบบ Tax 

SSO 
สวนกลาง 

ทดสอบ
ระบบ Tax 

SSO 
สวนกลาง 

 ศทส. 

  โครงการสนับสนุนและขับเคล่ือน
การพัฒนาเว็บไซตระบบชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(National e-Payment Website) 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ระบบ National e-Payment 

ระดับ 5 ประชุม 
ศึกษา  
กําหนด

แนวทางการ
ดําเนินงาน  

กับ
ผูเกี่ยวของ 

การจัดหา
และติดต้ัง

โดเมนพรอม
เว็บไซต 

(www.epa
yment.go.t

h) 

การติดต้ัง 
ดูแล 

บํารุงรักษา
เคร่ือง

คอมพิวเตอ
รแมขาย 

การจัดทํา
ระบบและ
ชองทางใน
การประ 

ชาสัมพันธ 

การ
บํารุงรักษา 

การ
ปรับปรุง
ขอมูลให
ทันสมัย 

 ศทส. 
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สวนท่ี 3 

โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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การจัดทําคูมือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office)  
1. สาระสําคัญ 

ตามภารกิจท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ งานสารบัญอิเล็กทรอนิกสเปนภารกิจท่ีสําคัญของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง มีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ สํานักบริหารกลางจึงไดจัดทําคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในปงบประมาณ 2560 

2. วัตถุประสงค 

 เ พ่ือใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังเปนไปอยางท่ัวถึงและงายตอการปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยงระหวางสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังและหนวยงานในสังกัดโดยผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

 เครื่องคอมพิวเตอร เครี่องสแกนเนอร เครื่องปริ้นสติกเกอร และระบบอินทราเน็ต 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขาใจข้ันตอนของการทํางาน  
 2. รวดเร็วลดข้ันตอนในการรับ – สงหนังสือ 
 3. เพ่ือรองรับกับการพัฒนาระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานระบบ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 บุคลากรผูปฏิบัติงานจะตองใชคูมือในการปฏิบัติสารบรรณอิเล็กทรอนิกสควบคูกับการทํางานจริง 
อาจจะทําใหงานเกิดความลาชาในชวงแรก จึงจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหคําแนะนําและอธิบายใหขอมูลการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายไว คงทวี ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง โทร 2245 
 นางสาวทัศนีย ใจทน ผูอํานวยการสวนบริหารท่ัวไป โทร 2268 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 2560 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
คูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

- - - ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 
1 ศึกษากระบวนงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
2 ดําเนินการจัดทําคูมือฯ 
3 จัดทําคูมือฯ แลวเสร็จ 
4 ขออนุมัติใชคูมือฯ 
5 แจงเวียนใหผูท่ีเก่ียวของนําไปใชงาน 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

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. ศึกษากระบวนงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

 

            

2. ดําเนินการจัดทําคูมือฯ   
 

          
3. จัดทําคูมือฯ แลวเสร็จ      

 

       
4. ขออนุมัติใชคูมือฯ       

 

      
5. แจงเวียนใหผูท่ี
เก่ียวของนําไปใชงาน 
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โครงการจางการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS 
(Operation & Maintenance: O&M) ประจําปงบประมาณ 2560 

 

1. สาระสําคัญ 

 การดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ GFMIS เปนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการและควบคุมดูแลระบบเครือขายสื่อสาร การจัดหาสถานท่ีตั้งสําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมการเขาออกอาคาร การจัดหาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ และดําเนินการบํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software โดยไมรวมถึง
การแกไขหรือพัฒนาเพ่ิมเติมในฟงกชั่นการทํางานใหม และ SAP Module ใหม 

2. วัตถุประสงค 

2.1 บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบเครือขายสื่อสารของ ระบบ GFMIS หลัก GFMIS-SOE   
       GFMIS-TR GSMS GFMIS-Web Online และ PFMS  
2.2 บํารุงรักษาระบบ บํารุงรักษาท้ังดาน Hardware และ Software  
2.3 ดําเนินการใหระบบ GFMIS สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

4. งบประมาณ (ถามี) 

จํานวนเงิน  149,000,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
      และมีประสิทธิภาพ 
5.2 Hardware และ Software ระบบ GFMIS ไดรับการบํารุงรักษาแกไขใหสามารถใชงานไดตอเนื่อง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน 
6.2 ขอจํากัดของเหตุการณท่ีนอกเหนือการดําเนินงาน 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

7.1 นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศเสถียร          ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.2  นางเกยุรา  ไชยนาพงศ       นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โทร. 02-126-5900 ตอ 3601, 3307 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกัน

ระหวางผูวาจางและผูรับจาง 
ระบบ GFMIS 
สามารถใชงาน
ไดอยาง
ตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ 

 

           

2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา
ระบบ GFMIS รายงวด (เดือน) 

 

           

3. ตรวจสอบผลดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบเพ่ิมเติมสําหรับงวดท่ี 6 และ 12 
เดือน 

    
 

      
 

  

หมายเหตุ 

1. * จํานวนชั่วโมงที่ระบบ GFMIS ไมสามารถใหบริการได (Unplanned downtime)  นับเฉพาะเวลาราชการ
เทานั้น (วันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.) ท้ังนี้ไมนับรวม
การหยุดใหบริการท่ีไดกําหนดไวลวงหนา หรือไดแจงกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไวลวงหนาแลว
และไมรวมถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจาก Software อ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือรายการท่ีผูรับจางไดบํารุงรักษา 
เชน SAP Software 

2. เกณฑการใหคะแนนจะไดระดับ 5 ข้ึนอยูกับการควบคุม ดูแล และดําเนินการปฏิบัติงานของบริษัท 
กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ตามท่ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กํากับและ
ควบคุม  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละของเวลาท่ีระบบ GFMIS ไม
สามารถใหบริการได (Unplanned 
downtime) ภายใน 1 ป 

- - - 5 รอย
ละ 
1.4 

รอย
ละ 
1.3 

รอย
ละ 
1.2 

รอย
ละ 
1.2 

รอย
ละ 
1.0 
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โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) 
 

1. สาระสําคัญ 

โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เปนโครงการเพ่ือบูรณาการการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพ่ือยกระดับการใหบริการแกประชาชน
และผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2563 ในยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง  โดยมุงเนนการพัฒนาระบบงานการใหบริการ ซ่ึงประชาชน และผูประกอบการ 
สามารถเขาถึงบริการของ 3 กรมภาษี ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร แบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว ไดดวยการลงชื่อเขาใชงานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว และเม่ือลงชื่อเขาใชงานระบบ (Login) 
แลว ก็สามารถเขาใชงานบริการตาง ๆ ของ 3 กรมภาษีได โดยไมตองลงชื่อเขาใชงานซํ้าอีก  

โดยการดําเนินการพัฒนาระบบบริการ Tax SSO จะประกอบไปดวย การพัฒนาระบบ Tax  SSO 
สวนกลาง และการปรับปรุงระบบงานบริการของ 3 กรมภาษีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหสามารถใชงานรวมกับระบบ 
Tax SSO สวนกลาง ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

2. วัตถุประสงค 

 2.1 บูรณาการบริการของ 3 กรมภาษี ใหสามารถเขาถึงไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
 2.2 พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการเขาถึงบริการของ 3 กรมภาษี ไดดวยการลงชื่อเขาใชงานระบบ 

(Login) เพียงครั้งเดียว 
2.3 พัฒนาระบบ Tax SSO ท่ีมีเสถียรภาพ และความปลอดภัย 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

4. งบประมาณ (ถามี) 

เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน 10% ประจําป 2559  จํานวนเงิน  42,300,000 บาท (สี่สิบ
สองลานสามแสนบาทถวน) โดยเปนสวนการพัฒนาระบบ Tax SSO สวนกลางของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จํานวนเงิน 26,175,983 บาท (ยี่สิบหกลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหาพันเการอยแปดสิบสาม
บาทถวน) และโอนเงินใหกรมสรรพสามิต จํานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) และ
กรมสรรพากร จํานวนเงิน 6,124,017 บาท (หกลานหนึ่งแสนสองหม่ืนสี่พันสิบเจ็ดบาทถวน) เพ่ือการ
ปรับปรุงระบบงานของตนเองใหสามารถใชงานรวมกับระบบ Tax SSO สวนกลาง ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 มีเว็บไซตซ่ึงบูรณาการการบริการของ 3 กรมภาษี ใหประชาชน และผูประกอบการ สามารถ
เขาถึงไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

5.2 มีระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ท่ีประชาชน และผูประกอบการสามารถเขาถึง
บริการของ 3 กรมภาษี ไดดวยการลงชื่อเขาใชงานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว 
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4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชงานระบบบริการของ 3 กรมภาษี ของประชาชน
และผูประกอบการ จากการท่ีไมตองจดจําชื่อผูใชและรหัสผานหลายชุด  

5.3 ลดคาใชจายของศูนยชวยเหลือดานไอที จากจํานวนการแจงปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับปญหา
รหัสผานท่ีลดนอยลง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

๖.๑ ขอจํากัดของระยะเวลาของการดําเนินงาน 
6.2 ขอจํากัดดานนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ 
6.3 ขอจํากัดของเหตุการณท่ีนอกเหนือการดําเนินงาน 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

7.1 นายเฉลิมศักดิ์   เลิศวงศเสถียร     ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.2 นายปริญญา  ปรีดียานนท        นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โทร. 02-1265900 ตอ 3601, 3306 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 สํารวจเก็บรวบรวมความตองการของระบบ Tax SSO สวนกลาง 

2 ออกแบบกระบวนการทํางานระบบ Tax SSO สวนกลาง 

3 จัดทําแบบจําลองตนแบบ (Prototype Design) ระบบ Tax SSO สวนกลาง 

4 พัฒนาโปรแกรมระบบ Tax SSO สวนกลาง 

5 ทดสอบระบบ Tax SSO สวนกลาง 

 
  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax 
Single Sign On (Tax SSO) 

- - - ระดับ ๕ ระดับ
๑ 

ระดับ
๒ 

ระดับ
๓ 

ระดับ
๔ 

ระดับ
๕ 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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. สํารวจเก็บรวบรวมความตองการของระบบ 

Tax SSO สวนกลาง 
 

 

           

2. ออกแบบกระบวนการทํางานระบบ Tax 
SSO สวนกลาง 

 
 

          

3. จัดทําแบบจําลองตนแบบ (Prototype 
Design) ระบบ Tax SSO สวนกลาง 

  
 

    
 

 
 

    

4. พัฒนาโปรแกรมระบบ Tax SSO สวนกลาง             

5. ทดสอบระบบ Tax SSO สวนกลาง        
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โครงการสนับสนุนและขับเคล่ือนการพัฒนาเว็บไซตระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(National e-Payment Website) 

 
1. สาระสําคัญ 

โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซตระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(National e-Payment Website) เปนการดําเนินการศึกษา กําหนดแนวทางการดําเนินการและการจัดหา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเว็บไซตระบบ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง 
ใหมีประสิทธิภาพ รองรับการใชงานไดตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค 

2.1 ศึกษา กําหนดแนวทางและงานการพัฒนาเว็บไซตระบบชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(National e-Payment) ของกระทรวงการคลัง 

2.2 การจัดหาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบ National e-Payment ของ
กระทรวงการคลัง 

2.3 การเผยแพรประชาสัมพันธงาน National e-Payment  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ 2560-2563 

4. งบประมาณ (ถามี) 

 ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง ท่ี
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานระบบการชําระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) เฉพาะในสวนท่ีสนับสนุนการจัดทํา
เว็บไซต 

๕.๒ มีเว็บไซต www.epayment.go.th สําหรับบริการขอมูลขาวสารประชาชน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

ผูใชบริการไมไดรับความสะดวกในชวงแรก 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

7.1 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร      ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.2 นายบุญลือ จิตตคาม  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรอาวุโส 
7.3 นางสาวเบญจา กลิ่นคําหอม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โทร. 02-126-5900 ตอ 3601, 3612,3506 

 
 

http://www.epayment.go.th/
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ผลลัพธ โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานครบถวนตาม
ผลลัพธดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ประชุม ศึกษา  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  กับผูเก่ียวของ 
2 การจัดหาและติดตั้งโดเมนพรอมเว็บไซต (www.epayment.go.th) 
3 การติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมระบบปฏิบัติการ ระบบรักษา

ความปลอดภัยของเว็บไซต 
4 การจัดทําระบบและชองทางในการประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ี

ผูเก่ียวของกับประชาชน 

5 การบํารุงรักษา การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และเผยแพรประชาสัมพันธงาน National  

e-Payment 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
งานท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ระบบ National e-Payment 

- - - ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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. ประชุม ศึกษา  กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และประชาสัมพันธกับผูเก่ียวของ 

 
 

           

2. การจัดหาและตดิตั้งโดเมนพรอมเว็บไซต 
(www.epayment.go.th) 

 
 

           

3. การติดตั้งดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย พรอมระบบปฏิบัติการ ระบบรักษา
ความปลอดภัยของเว็บไซต 

 
 

           

4. การจัดทําระบบและชองทางในการ
ประชาสมัพันธ ติดตอสื่อสารระหวาง
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับประชาชน 

 
 

           

5. การบํารุงรักษา การปรับปรุงขอมูลใหทันสมยั 
และเผยแพรประชาสัมพันธงาน National e-
Payment 
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โครงการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
ตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 
1. สาระสําคัญ 

การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดินท่ีจะทําใหการ
ปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุมคาในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจ และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการ
ดําเนินการดังกลาว เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ตามนัยแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2554 ท่ีกําหนดใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแล
แทนรัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ และปลัดกระทรวง โดยใหผูตรวจราชการมีหนาท่ีตรวจราชการ
ระดับนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการของกระทรวงการคลังและติดตามประสานงานระหวางสวน
ราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยคัดเลือกแผนงานภารกิจท่ีสําคัญซ่ึงสอดคลองกับนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล 
และกระทรวงการคลัง เพ่ือเปนแนวทางในการติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัด ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหการปฏิบัติราชการและการนํานโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามเปาหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติสืบไป  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลัง
เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  

2.2 เพ่ือตรวจติดตามวาหนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลังไดปฏิบัติราชการ
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของรัฐมนตรี คําสั่งของนายกรัฐมนตรี คําสั่งของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง หรือไม รวมถึงหนวยงานและ
เจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลังไดปฏิบัติราชการเปนไปตามความมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง หรือไม 

2.3 เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2.4 เพ่ือรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการของหนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัด
กระทรวงการคลัง และประชาชน 

2.5 เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุการณ หรือสถานการณในพ้ืนท่ี 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)  
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4. งบประมาณ 

1,800,000 บาท 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 หนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลังรับทราบและเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  

5.2 สามารถกํากับ เรงรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
และเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงการคลังใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของ
รัฐมนตรี คําสั่งของนายกรัฐมนตรี คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคําสั่งของปลัด
กระทรวงการคลัง รวมถึงบรรลุเปาหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 

5.3 สามารถติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุมคาในการปฏิบัติ งานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานและเจาหนา ท่ีในสัง กัด
กระทรวงการคลัง 

5.4 สามารถรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการของหนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัด
กระทรวงการคลัง และประชาชน 

5.5 สามารถแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุการณ หรือสถานการณในพ้ืนท่ี 

6.  ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ไมมี 

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก :  
 นายพงษเทพ  ถิฐาพันธ  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล 
     โทร  0-2126-5800 ตอ 2781 
 นางทิพรัตน  ถ่ินสิริพัฒนกิจ  ผูอํานวยการสวนแผนและประเมินผล 
     โทร  0-2126-5800 ตอ 2733 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ :  
 หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หมายถึง สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังและหนวยงานภายใตกํากับกระทรวงการคลัง ท้ังในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
สวนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) 
 

8.  ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน  

8.1 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนอง 

“ขอเสนอแนะจากการตรวจราชการ” หมายถึง ขอคิดเห็นเชิงแนะนํา ขอเสนอ ขอแนะนําของ
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซ่ึงเสนอให กับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสัง กัด
กระทรวงการคลังและหนวยงานภายใตกํากับกระทรวงการคลัง (หนวยงานรับตรวจ) ผานการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรอบแนวทาง
การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง กําหนดใหการตรวจราชการแบงเปน 
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3 ประเภท คือ 1) การตรวจราชการกรณีปกติ  2) การตรวจราชการโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลัง 3) การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  โดยตรวจติดตามการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลั งและหน วยงานภายใต กํ า กับกระทรวงการคลั ง  ท้ั ง ในส วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) สวนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) 
“การตอบสนอง” หมายถึง   
1. หนวยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลังนําขอเสนอแนะ ขอสังเกต ของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังไปดําเนินการเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
หรือแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังใหผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลังรับทราบ 
2. หนวยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลัง ผานการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังตอบสนองโดยการรับขอเสนอแนะไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการหรืออยูระหวาง
ดําเนินการโดยนับรวมท้ังในสวนท่ีเริ่มดําเนินการแลวหรือเพ่ิงเริ่มดําเนินการแตยังไมแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
“หนวยรับตรวจ” หมายถึง สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และหนวยงาน
ในกํากับของกระทรวงการคลังท้ังในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) สวนภูมิภาค (18 เขต 76 
จังหวัด) จํานวน 900 หนวยรับตรวจ     
การประเมินผลตัวช้ีวัด “รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง” จะพิจารณาจากจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองเทียบ
กับจํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้      

 

จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนอง

จํานวนขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด
× 100 
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เกณฑการใหคะแนน 

 
คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 80 ของจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

2 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 85 ของจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

3 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 90 ของจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

4 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 95 ของจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

5 จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการตอบสนองคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจราชการท้ังหมด 

 

8.2   จํานวนหนวยรับตรวจท่ีไดรับการตรวจติดตาม 

คําอธิบาย  : “หนวยรับตรวจ” หมายถึง สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  
และหนวยงานในกํากับของกระทรวงการคลังท้ังในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) สวนภูมิภาค (18 

เขต 76 จังหวัด) จํานวน 900 หนวยรับตรวจ     
การประเมินผลตัวช้ีวัด “จํานวนหนวยรับตรวจท่ีไดรับการตรวจติดตาม” จะพิจารณาจากจํานวน

หนวยรับตรวจท่ีไดรับการตรวจติดตามแลวเสร็จ โดยกําหนดจํานวนหนวยรับตรวจท่ีจะตองตรวจติดตามเปน
รายไตรมาส  

 

 

  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละของจํานวน
ขอเสนอ แนะจาก
การตรวจราชการท่ี
ไดรับการตอบสนอง 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ 
100 

รอยละ
80 

รอยละ
85 

รอยละ
90 

รอยละ
95 

รอยละ
100 
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เกณฑการใหคะแนน  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานท่ี

ผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
2. จํานวนหนวยรับ
ตรวจท่ีไดรับการ
ตรวจตดิตาม 

- - - ตรวจตดิตาม
ได 900 
หนวย 

300 
หนวย 

450 
หนวย 

600 
หนวย 

750 
หนวย 

900 
หนวย 

แผนรายไตรมาส 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ปงบฯ 60 
จํานวนหนวยรับตรวจท่ีไดรับ
การตรวจติดตาม 

0 150 หนวย 300 หนวย 450 หนวย รวม 900 หนวย 

 
9.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงานปงบประมาณ 2560 

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 รวบรวมขอมูลแผนงาน/
โครงการหนวยงานในสังกัด 
ศึกษา วิเคราะห และ
กําหนดแนวทาง ประเด็น
การตรวจราชการเพ่ือ
จัดทําแผนการตรวจ
ราชการ 

แผนการ
ตรวจ

ราชการ 

            

2. ตรวจติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัด ในสวนภูมภิาค 
และเขตตรวจราชการใน
สวนกลางพรอมท้ังให
ขอเสนอแนะในระดับพ้ืนท่ี
และระดับนโยบาย 

การตรวจ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน

ของ
หนวยงานรับ

ตรวจ
รายงานผล
การตรวจ
ราชการ 

  

 

         

3. จัดทํารายงานผลการ
ตรวจราชการพรอม
ขอเสนอแนะไปยังผูบรหิาร
ระดับสูง และ
ผูบังคับบัญชาของ 

รายงานผล
การตรวจ
ราชการพรอม
ขอเสนอแนะ 
ไปยัง
ผูบริหาร 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงานปงบประมาณ 2560 

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

หนวยงานรับตรวจเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการและ
แจงกระทรวงการคลัง
ทราบและนําสงสํานัก
นายกรัฐมนตรีกรณีการ
ตรวจราชการแบบบูรณา
การรวมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

             

4. จัดทําสรุปรายงานผล
การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรอบ 1 
เสนอตอผูบริหารระดับสูง 

สรุปรายงาน
ผลการตรวจ

ราชการ 
รอบ 1            

      

 

     

5. ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังซึ่งได
เสนอไว 

การตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผล
การดําเนิน 
งานตาม
ขอเสนอแนะ
รายงานผล
การตรวจ
ราชการ 

      

 

     

6. รวบรวมรายงานการ
ตรวจราชการพรอม
ขอเสนอแนะของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 
และรายงานดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังของ
หนวยงานรับตรวจ 

รายงานผล
การตรวจ-
ราชการ
เสนอ
ผูบริหาร 

       

 

    

7. จัดทําสรุปรายงานผล
การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวง 
การคลังรอบ 2 เสนอตอ
ผูบริหารระดับสูง 

สรุปรายงาน
ผลการตรวจ
ราชการ รอบ 
2 
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โครงการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
1. หลักการและเหตุผล  

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 มีภารกิจหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือบริหารจัดการเรื่องราว รองทุกขและ
ขอรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับงานของกระทรวงการคลัง และเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมอบนโยบายและขอสั่งการกรณีดังกลาวหลายประการ ดังนี้ 

1. เรื่องรองทุกขท่ีแกไขได ขอใหแกไขทันที/แจงผลความคืบหนาอยางตอเนื่อง 
2. เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ ขอใหรายงานผลความคืบหนาอยางตอเนื่องและในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม  
3. เรื่องรองทุกขท่ีมีการรองทุกขซํ้าเขามาอีก โดยไมไดรับทราบการแกไขระดับพ้ืนท่ีผูวาราชการ

จังหวัด หนวยงานทุกกระทรวงในพ้ืนท่ีจะตองมีผูรับผิดชอบ 
4. เรื่องรองทุกขบางเรื่องตองชี้แจงทําความเขาใจ/บางเรื่องตองแกไขดวยกฎหมาย ขอใหทุกคนอยูใน

ความสงบ  

 ท้ังนี้  กระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงขอสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกลาวใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทราบและปฏิบัติ ซ่ึงไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานอยางดี 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

 * เรื่องราวรองทุกข หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีไดรับการประสานงานจากศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังท่ีมีมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง 

 * การนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขใหนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการนับจํานวนเรื่องราวรองทุกขจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 * ดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 

    1. เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมด และไดแจงใหผูรองทราบ 

    2. เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่อง
ดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสม 
และไดแจงใหผูรองทราบ 

    3. เรื่องท่ีดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง (เชน พนวิสัยดําเนินการแลว) และได
แจงทําความเขาใจกับผูรอง 

    4. เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลวและไดแจงใหผู
รองทราบหนวยงานท่ีรับดูแลเรื่องตอ 

    5. เรื่องราวรองทุกขท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เชน บัตรสนเทห/เรื่องรองทุกขกลาวโทษ 

แตไมระบหุลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน และไดแจงใหผูรองทราบตาม

ควรแกกรณี 
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    6. เรื่องเสนอขอคิดเห็นท่ีพนวิสัยดําเนินการหรือเปนกรณีท่ีหนวยงานไดดําเนินการอยูแลว 

    7. กรณีท่ีเปนการเสนอขอคิดเห็นท่ีมีผลตอสวนรวม ไดสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไวเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาและไดแจงใหผูรองทราบ 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือติดตามเรงรัดการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหได
ขอยุติอยางตอเนื่อง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 

4. งบประมาณ 

 - ไมมี - 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 6.1 ประชาชนผูใชบริการไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขภายในเวลาอันรวดเร็วและ 
ไดขอยุติเพ่ิมมากข้ึน 
 6.2 ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอการใหบริการงานรับเรื่องราวรองทุกข  

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบ 

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท 2410 
 นายกฤษดา  วัยวุฒิ ผูอํานวยการสวนรับเรื่องราวรองทุกข หมายเลขโทรศัพท 2616 
 นางนพรัตน เดชจริง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 2755 
สวนรับเรื่องราวรองทุกข สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงานท่ี

ผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละของการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องราวรองทุกขจากประชาชนให
ไดขอยุต ิ

- - - รอยละ 89 รอยละ 
85 

รอยละ 
86 

รอยละ 
87 

รอยละ 
88 

รอยละ 
89 
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สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ. ศ. 2560 ท่ีดําเนินการจนไดขอยุติ

จํานวนเรื่องราวรองทุกขของปงบประมาณ พ. ศ. 2560
× 100 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 
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การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 
1. สาระสําคัญ 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป (Planning) เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนวยงาน 
เนื่องจากเปนหลักการสําคัญข้ันตนของกระบวนการบริหารและการกําหนดทิศทางของหนวยงานอยางเปนระบบ 
ภายใตทรัพยากรท่ีหนวยงานมีอยูหรือภายใตสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การกําหนดแผนท่ี
ดีจะชวยใหการดําเนินงานมีทิศทางท่ีแนนอน คือ มีวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงานท่ีมุงไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว รวมถึงชวยใหการใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดเปนไปอยางคุมคาและประหยัด 
ขณะเดียวกันกระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงานจะชวยใหเห็นโอกาสและภัยคุกคามท่ี
หนวยงานตองเผชิญ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับวิธีการทํางาน การเตรียมรับและพัฒนาใหทันการเปลี่ยนแปลง  

 สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง และมีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินงานจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการตรวจสอบติดตาม เรงรัด กํากับ ดูแล และสงเสริมการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของ
กระทรวงการคลังใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล ในการ
จัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เปนการดําเนินงานภายใตหลักการวางแผน
ยุทธศาสตร หลักการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์  และหลักการคิดวิเคราะห เชน การวิเคราะห
หวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ตามแนวทางกระบวนการสรางคุณคา เพ่ือคัดเลือกแผนงาน/โครงการ การ
วิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงการ การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการตามหลักธรรมาภิบาล เปนตน 
ท้ังนี้ เพ่ือใหไดแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังท่ีมีคุณภาพมีความสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล สามารถใชเปนมาตรฐานในการตรวจสอบติดตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังในแตละป 
ยังคงมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก ท้ังดานบุคลากร และดานกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมคุณคาการปฏิบัติงานประจําใหเปนองค
ความรู เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพของงาน และการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน โดยไดสรุปกระบวนการการจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ เปนคู มือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง เพ่ือใชเปนองคความรูหลักในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงเพ่ือสรางความเขาใจใหแกผูท่ี
เก่ียวของกับการจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
และสรางกระบวนการเรียนรูและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่องของหนวยงานใหบุคลากรรุน
ใหมไดนําไปพัฒนาใชประโยชนตอไป  
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนการตรวจราชการชองผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังท่ีชัดเจนและเปนระบบอยางเปนลายลักษณอักษร    
 2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 2.3 เพ่ือใหบุคลากรดานการตรวจราชการของสํานักตรวจสอบและประเมินผลมีองคความรูในหนวยงาน 
เปนการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่อง  

3.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
4. งบประมาณ 
 ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 มีคูมือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ท่ี 
ชัดเจน และเปนระบบ เพ่ือใชเปนหลักในการปฏิบัติงานจริง 
 5.2 การปฏิบัติงานการจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลังมีความ
ครบถวน และถูกตองตามหลักวิชาการ 
 5.3 บุคลากรผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน และชวยลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ
บุคลากรแตละคนในหนวยงานรูงานซ่ึงกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 5.4 บุคลากรซ่ึงไดรับการบรรจุใหม สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ชวยลดเวลาใน 
การสอนงาน 
 5.5 ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีซับซอน 
 5.6 ชวยในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และสามารถใชเปนแนวทางในการตอยอดเพ่ือพัฒนา
ระบบงานใหม 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 ไมมี  

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก :  
นายพงษเทพ  ถิฐาพันธ  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผล  
  โทร 0-2126-5800 ตอ 2781 

นางทิพรัตน   ถ่ินสิริพัฒนกิจ ผูอํานวยการสวนแผนและประเมินผล 
    โทร 0-2126-5800 ตอ 2733 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมอื
การปฏิบัติงานการจัดทําแผนการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

- - - ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

เกณฑการใหคะแนน :    

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 กําหนดกรอบการดําเนินงาน 
2 ศึกษารายละเอียดพรอมบันทึกขอสังเกตรวบรวมขอมูล 
3 จัดทํา Work Flow และรายละเอียดของงานท่ีจะจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
4. จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงานและเสนอขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 
5. คูมือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 

9. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอน ชวงระยะเวลา ( ปงบประมาณ 2560) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. 

กําหนดกรอบการดําเนินงาน             

ศึกษารายละเอียดพรอมบันทึก
ขอสังเกตรวบรวมขอมูล 

 

           

จัดทํา Work Flow และ
รายละเอียดของงานท่ีจะจดัทํา
คูมือการปฏิบัติงาน 

   
 

        

จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงาน       
 

     

เสนอผูบังคับบัญชาความเห็นชอบ         
 

   

จัดทําคูมือปฏิบัติงานฉบับจริง 
พรอมเผยแพร 
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การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดแจงใหกระทรวงการคลังทราบวานายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบแนวทาง 
การขับเคลื่อนและเรงรัดติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 113/2557  
ลงวันท่ี 24 กันยายน 2557 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) โดยมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการ และตามท่ีไดมีการประชุมกขร.ครั้งท่ี11/2558 เม่ือวันพุธท่ี18 
พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
ท่ีประชุมไดมอบหมายใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญหรือผลการดําเนินงานท่ีมีความโดด
เดนเปนท่ีประจักษเปนประจําทุกเดือน และจัดสงใหเลขานุการรวม กขร.เพ่ือรวบรวบนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงการคลังตอผูบริหารกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

2. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

4. งบประมาณ   ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงการคลังใน
ปจจุบัน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายจิระ พันธคีรี 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 
ผูอํานวยการสวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
โทร. 0-2273 – 9021 ตอ 2649, 2650, 2674 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัความสําเร็จในการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของ
กระทรวงการคลัง 

- - - รอยละ 
100 

รอยละ 
20 

รอยละ 
40 

รอยละ 
60 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 20หมายถึง จัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ ลาชากวากําหนด 8 วัน 
2 รอยละ 40หมายถึง จัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ ลาชากวากําหนด 6 วัน 
3 รอยละ 60หมายถึง จัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ ลาชากวากําหนด 4 วัน 
4 รอยละ 80หมายถึง จัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ ลาชากวากําหนด 2 วัน 
5 รอยละ 100หมายถึง จัดทํารายงานฯ แลวเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (วันท่ี 10 ของทุกเดือน) 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

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. พิจารณาคัดเลือก
ขอมูลผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญของ
กระทรวงการคลังจาก
แถลงขาวกระทรวง การ
คลังในเว็บไซต
http://www.mof.go.th/ho
me/news_current.html 

คัดเลื อกขอมูลผล
การดํ า เ นิ นงานท่ี
สําคัญของกระทรวง 
การคลั ง  จํ านวน
อยางนอย 2 เรื่อง ใน
แตละเดือน 

 

           

2.รวบรวบขอมูลผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคญัของ
กระทรวงการคลัง นําเสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
ลงนามในหนังสือถึงสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
(เลขานุการรวม กขร.) 

ผูบริหารลงนาม 
ในหนังสือถึงสํานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
(เลขานุการรวม 
กขร.) 
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การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง  
 

1. สาระสําคัญ 

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีดําริใหมีการจัดการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 
เปนประจําทุกเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบริหาร) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนประธาน และผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารระดังสูงของกระทรวงการคลังเพ่ือเปนกลไกท่ีแสดงถึง
การมีสวนรวมในการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นทําใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและไดขอยุติท่ีนําไปสูการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ัง เพ่ือติดตามความคืบหนา/ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามภารกิจ
สําคัญของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบและมีความเขาใจตรงกัน และยังเปนการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานเพ่ือใหการ
ทํางานตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จ 

2. วัตถุประสงค 

1. มอบหมายงานและแจงใหทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงการคลัง 
2. ติดตามความคืบหนา/ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตามภารกิจสําคัญของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงการคลัง 
3. บูรณาการทํางานและประสานความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

4. งบประมาณ   ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานของกระทรวงการคลังใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม 
2. สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิดในการประชุมฯ 
3. สามารถถายทอดขอมูลและมอบหมายงานไปสูหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายจิระ พันธคีรี 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
2. นางตรัยลดา ดรงคมาศ 

ผูอํานวยการสวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
โทร. 0-2273 – 9021 ตอ 2649, 2650, 2695 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักความสําเร็จใน
การจัดทาํบันทึกชวยจําการประชุม
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง 

- - - รอยละ 
100 

รอยละ 
20 

รอยละ 
40 

รอยละ 
60 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 

 เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 20หมายถึง จัดทําบันทึกชวยจําการประชุมฯ แลวเสร็จ ภายใน 20 วันทําการ 

หลังจากวันท่ีไดมีการประชุมฯ 
2 รอยละ 40 หมายถึง จัดทําบันทึกชวยจําการประชุมฯ แลวเสร็จ ภายใน 18 วันทําการ 

หลังจากวันท่ีไดมีการประชุมฯ 
3 รอยละ 60 หมายถึง จัดทําบันทึกชวยจําการประชุมฯ แลวเสร็จ ภายใน 16 วันทําการ 

หลังจากวันท่ีไดมีการประชุมฯ 
4 รอยละ 80 หมายถึง จัดทําบันทึกชวยจําการประชุมฯ แลวเสร็จ ภายใน 12 วันทําการ 

หลังจากวันท่ีไดมีการประชุมฯ 
5 รอยละ 100 หมายถึง จัดทําบันทึกชวยจําการประชุมฯ แลวเสร็จ ภายใน 10 วันทําการ 

หลังจากวันท่ีไดมีการประชุมฯ 
*หมายเหตุ : การประชุมฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของผูบริหาร 

9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ค ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําหนังสือเชิญ 
การประ ชุ มผู บ ริ หา ร
ระดับสูงกระทรวงการคลัง 
(รายเดือน) ประจําป 2560 

จั ดทํ าหนั งสื อถึ ง
ผู บริ หารระดั บสู ง
กระทรวงการคลัง เพ่ือ
แจ ง ใ ห ทร าบ ถึ ง
กําหนดการประชุมฯ 

 
 

          

2. จั ดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ 
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ 
การประชุม ท่ีผูบริหาร
กําหนด 

จัดทําเอกสาร 
การประชุมฯ  
แลวเสร็จ 

   
 

        

3. จัดทําบันทึกชวยจํา
การประชุมฯนําเสนอตอ
ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง 

จัดสงบันทึกชวยจํา
การประชุมฯ ให
ผูบริหารและ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของไดรับ
ทราบ 
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การติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2563 ดังนั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปข้ึน เพ่ือใหการบริหาร
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 2. เพ่ือใหสามารถประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. เพ่ือใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของทุกหนวยงานใน
สังกัด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

4. งบประมาณ (ถามี) ไมมี 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. แผนปฏิบัติราชการสามารถแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 2. บุคลากรในสังกัดสามารถดําเนินงานในทิศทางเดียวกันกับนโยบายผูบริหาร ตลอดจนยุทธศาสตรของ
องคกรได 
 3. สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดไดอยางตอเนื่อง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
  ไมมี 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : 

นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ  ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
นางสาวสุพิณญา มณีขัติย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2273-9021 ตอ 2619 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

2557 2558 2559 2560 1 2 3 4 5 
รอยละความสาํเรจ็ของ
แผนปฏิบัตริาชการของ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

- - - รอยละ 
100 

รอย
ละ 
80 

รอย
ละ 
85 

รอย
ละ 
90 

รอย
ละ 
95 

รอย
ละ 

100 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 
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. ทบทวนผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการใน
ปงบประมาณท่ีผานมา 

โครงการ 
 

 

           
 

2. ทุกหนวยงานใน
สังกัดจัดสงรายละเอียด
โครงการ 

โครงการ 
 

 

  
 

         
 
 

3. ศึกษา วิเคราะห
โครงการท่ีทุกหนวยงาน
จัดสง 

 

โครงการ 
 

   
 

        
 
 

4. จัดทํารางแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

 

แผนปฏิบัต ิ
ราชการ 

 

   
 

        
 
 
 

5.ถายทอดแผนปฏิบัติ 
ราชการใหหนวยงาน
และบุคลากรในองคกร
ไดรับทราบ 

 
ทุก

หนวยงาน 
ในสังกัด 

    
 

       
 
 
 

6.หนวยงานในสังกัด
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 

 

 

 

 

           
 
 
 

7.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของไตรมาส
ท่ี 2และ 3 

การ
ดําเนินงาน
ตามแผนฯ 
ผลในไตร
มาสท่ี  2 
และ 3 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8.ติดตามผลการดําเนิน 
งานของไตรมาส4 

ผลในไตร
มาสท่ี 4 

            
 

9.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 

 
สรุปการ

รายงานผล 

            
(ต.ค.) 
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การจัดทําระบบการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส 

 
1. สาระสําคัญ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงเปนการแปลง
ยุทธศาสตร 4 ปไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนงาน/โครงการ กําหนดกิจกรรม 
ผลผลิต ผลลัพธ  ระยะเวลา และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเปนกระบวนการบริหารการดําเนินงาน
เชิงกลยุทธ ซ่ึงมีหลักการสําคัญ คือ ติดตาม ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของ
งาน อันจะนําไปสูการแกไขปรับปรุงเนื้องานหรือกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงในปจจุบัน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในรูปแบบของการประชุมคณะทํางานถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือรายงานในหัวหนาสวนราชการรับทราบ ณ สิ้นปงบประมาณ อยางไรก็ดี วิธีการดังกลาวเปนการ
สรางภาระงานดานการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมของท้ังฝายเลขานุการและหนวยงานเจาของ
แผนงาน/โครงการซ่ึงเปนการเสียเวลาและคาใชจายเปนอยางมาก ท้ังนี้การจัดทําระบบการประเมินผล
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแบบอิเล็กทรอนิกสจะชวย
เสริมสรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกลาวไดดียิ่งข้ึนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการระบบประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
 2. เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถประหยัดทรัพยากร เวลา และงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว งาย และลดข้ันตอน 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

เมษายน 2560 – กันยายน 2560 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

 ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (http//:mofplan.mof.go.th) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 
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2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชทดแทนการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบเดิม ทําใหสามารถประหยัดทรัพยากร เวลา และงบประมาณ 

3. ผูปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และลดข้ันตอน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 - ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
  นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ  ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  โทร. 0-2126-5800ตอ 2648 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

2557 2558 2559 2560 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบการประเมินผลแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลดั
กระทรวงการคลังแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

- - - ระดับ 
5 

ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําระบบฯ 

2 ออกแบบระบบฯ 
3 จัดทําระบบฯ 
4 ทดสอบการใชงานระบบฯ 
5 นําระบบไปใชงาน 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2560 

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. รวบรวมขอมูลเพ่ือ
จัดทําระบบ 

       
 

     

2.ออกแบบระบบฯ        
 

     

3. จัดทําระบบ         
 

    

4. ทดสอบการใชงาน
ระบบฯ 

          
 

  

5. นําระบบไปใชงาน            
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โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
สวนการเผยแพรและการประชาสัมพันธองคความรูสูประชาชน 

 
1. สาระสําคัญ 

 จากการดําเนินงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง สวนพัฒนาองคความรูเรื่องบูรณาการภาษี ซ่ึง
เปนการจัดทําฐานขอมูลความรู โครงสรางภาษีท่ัวไปและภาษีท่ีเ ก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจโดยมี
กลุมเปาหมายท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมผูประกอบการ SMEs รุนใหม นิสิต นักศึกษา หรือ Startup เพ่ือใหเกิด
ความรู ความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานและการชําระภาษีท่ีเปรียบเสมือนการสรางความเชื่อม่ันในการ
ประกอบการของธุรกิจในประเทศ นอกจากนี้ไดมีการดําเนินการศึกษาการกําหนดตําแหนงในใจของผูบริโภคเชิง
ยุทธท้ังในสภาพแวดลอมระดับมหภาคและจุลภาคเพ่ือสรางความชัดเจนในภาพลักษณของโครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง และสรางคุณคาใหกับโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
จัดทําแผนการสื่อสารเพ่ือสรางคุณคาอยางบูรณาการ เพ่ือใหโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังมีความ
ชัดเจนในการดําเนินงาน ขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง สวนการเผยแพรและการประชาสัมพันธองคความรูสูประชาชน
เปนโครงการตอเนื่อง ซ่ึงเปนการใชองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนามาแลว 
นํามาเผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการเผยแพรตางๆ สูกลุมเปาหมายท่ีวางเอาไว อาทิ 
ผูประกอบการ SMEs นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โดยมีวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการให
องคความรูเรื่องบูรณาการภาษี เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันและสรางภาพลักษณท่ีดีของการดําเนินงานของ
หนวยงานในภาครัฐ รวมถึงการสงเสริมเพ่ือใหกลุมเปาหมายเห็นประโยชนและเห็นความสําคัญในการเสียภาษี
เพ่ิมมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนการเสริมสรางองคความรูเรื่องบูรณาการภาษีใหตรงกับกลุมเปาหมาย โครงการคลินิกภาษี
กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการจัดการอบรมสัมมนาในหัวขอตางๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย พรอมท้ังจัดหาบุคลากรท่ีมีความสามารถมาเปนวิทยากรในการจัดการอบรมสัมมนาใหกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ผูประกอบการ SMEs และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังเปนการจัดการเผยแพรองคความรู 
และประชาสัมพันธโครงการฯ ใหสาธารณชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

 งบประมาณ 4,300,000 บาท 
 องคความรูดานภาษี 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. กลุมเปาหมายท่ีเปนนิสิต นักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องบูรณาการภาษี 
 2. กลุมเปาหมายท่ีเปนผูประกอบการ SMEs มีความรูความเขาใจเรื่องภาษีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ
ตนเอง 
 3. กลุมเปาหมายของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังรับรู และสามารถหาชองทางการเขาถึง
แหลงขอมูลตางๆของโครงการฯไดอยางท่ัวถึง 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายของ 3 กรมจัดเก็บรายไดท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต อาจสงผลกระทบทําให
องคความรูเรื่องภาษีท่ีใหบริการอยูบนหนาเว็บไซตไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที ซ่ึงจะสงผลตอ
ผูใชบริการท่ีอาจไดขอมูลท่ียังลาสมัย 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายพจน บริสุทธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร 0 2126 5800 ตอ 2647 , 2673 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 2560 1 2 3 4 5 
จํานวนครั้งในการจัดสัมมนาภาษี 
- การจัดสมัมนาภาษี พาสุขบุก Campus 
- การจัดสมัมนาภาษี พาสุข ยุค 4.0 

 - - 10 ครั้ง 6 
ครั้ง 

7 
ครั้ง 

8 
ครั้ง 

9 
ครั้ง 

10 
ครั้ง 

 

9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

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.การจัดสมัมนาภาษี พา
สุขบุก Campus 6 ครั้ง 

   
 

   
 

     

2. การจดัสัมมนาภาษี 
พาสุข ยุค 4.0 4 ครั้ง 
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การเสริมสรางกลไกสามเหล่ียมแหงการเปล่ียนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) 
 

1. สาระสําคัญ 

 กระทรวงการคลังเปนหนึ่งในสวนราชการท่ีมีรากฐานมายาวนาน ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ภาครัฐมักเริ่มจากกระทรวงการคลัง นับตั้งแตการมีขาราชการคนแรกท่ีไดรับเงินเดือนเม่ือ พ.ศ. 2418 อีกท้ัง
กระทรวงการคลังเปน 1 ใน 12 กระทรวงแรกเม่ือการปรับรูปแบบโครงสรางสวนราชการมาเปนกระทรวงใน
ป พ.ศ. 2435 กระท่ังปจจุบัน กระทรวงการคลังไดขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในฐานะเปนหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลังของแผนดิน การจัดเก็บภาษีอากร ดําเนิน
กิจการหารายไดรัฐ ตลอดจนควบคุมดูแลระบบงานดานเศรษฐกิจและการคลังใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development)” ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศและการรักษา
ความยั่งยืนทางการคลัง ตลอดจนการตอบสนองตอประเด็นความทาทายของประเทศและความทาทายท่ี
เกิดข้ึนภายในกระทรวงการคลัง จําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยกลไก ความรวมมือ และการขับเคลื่อนจากบุคลากร
ในหลายภาคสวน  โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนของนักบริหารระดับสูง ผูซ่ึงถือไดวาเปน
กลไกในฐานะหัวจักรสําคัญในการกําหนดทิศทางและผลักดันความสําเร็จใหเกิดข้ึนแกกระทรวง โดยตองมีนัก
บริหารระดับอํานวยการเปนผูท่ีคอยผลักดันและเปนกลไกเชื่อมตอระหวางเปาหมายเชิงนโยบายของนักบริหาร
ระดับสูงกับการขับเคลื่อนของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ตลอดจนการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในระดับ
ปฏิบัติการซ่ึงตองอาศัยพลังการดําเนินงานจากกลุมพนักงานคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพและพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง 

 ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลาว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จึงดําเนินการจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการศึกษาวิเคราะหและกําหนดกลไกสามเหลี่ยมแหง
การเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE)  โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 สวน ไดแก การ
เสริมสรางกลไกการเปลี่ยนแปลงของกลุมผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) การเสริมสราง
กลไกการเปลี่ยนแปลงของกลุมนักบริหารระดับอํานวยการ (Change Agent) และการเสริมสรางกลไกการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมบุคลากรรุนใหมท่ีพรอมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Star)  โดยมุงหวังวาการ
เชื่อมตอระหวาง 3 กลไกดังกลาวจะเปนพลังผลักดันสรางความเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงความสําเร็จจาก
วิสัยทัศนสูการวางแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตรใหเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเสริมสรางกลไกและมุมมองทางการบริหารใหกับผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Leader) ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนประสบการณเพ่ือรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ของกระทรวงการคลังใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
 2.2 เพ่ือเสริมสรางกลไกและมุมมองทางการบริหารและความคิดสรางสรรคเพ่ือขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงใหกับนักบริหารระดับระดับอํานวยการ (Change Agent)  
 2.3 เพ่ือเสริมสรางกลไกผานกลุมบุคลากรรุนใหมท่ีพรอมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Star) 
ดวยการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับทิศทางของ Change Leader และ Change Agent 
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 2.4 เพ่ือสรางเครือขายการทํางานระหวางกลไกท้ังสามระดับตั้งแตนักบริหารระดับสูง (Change 
Leader) ระดับอํานวยการ (Change Agent) และบุคลากรรุนใหม (Change Star) ท่ีชวยสงเสริมและผลักดัน
ความสําเร็จในการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนแกกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 เมษายน 2560 – กันยายน 2560 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

 งบประมาณ 2,200,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 มีเครือขายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระจายในหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกระดับ และ
สามารถทํางานสอดประสานกันเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหกับกระทรวงการคลัง สอดคลองกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และเปนรูปธรรม 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 - ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายจิระ พันธคีรี   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายวรุต วิกรมโรจนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 นายอมรชัย บานเมือง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โทร 0 2126 5800 ตอ 2677 , 2647 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการเสรมิสรางกลไกสามเหลี่ยม
แหงการเปลีย่นแปลง (THE 
TRIANGLE OF CHANGE) 

- - - ระดับ 5 ระดับ 
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 
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เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ไดรับการอนุมัติใหจัดทําโครงการ 
2 ดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษาแลวเสร็จ 
3 ออกแบบกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังและสราง

เครือขายการทํางาน 
4 กําหนดรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนากลไกเพ่ือการขับเคลื่อนบริหารการ

เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง 
5 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณแลวเสร็จ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2560 

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. ท่ีปรึกษาออกแบบ
รายละเอียดกิจกรรม 

       
 

     

2. ท่ีปรึกษาสงมอบงานครั้ง
ท่ี 1 รายงานการเริ่มงาน 
(Inception Report) สง
มอบภายใน 15 วันนับถัด
จากวันลงนามในสญัญา (เบิก
เงินงวดแรก 40%)  

       
 

     

3. ท่ีปรึกษารวมกับ
คณะกรรมการฯดําเนินการ
คัดเลือกผูมสีิทธิเขารวม
โครงการ Change Agent 
และ Change Star 

       
 

     

4. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
กลไก Change Leader 
 

        
 

    

5. ท่ีปรึกษาสงมอบงานครั้ง
ท่ี 2 รายงานความกาวหนา 
(Progress Report) สงมอบ
ภายใน 75 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา (เบิก
เงินงวดท่ีสอง 40%) 

         
 

   

6. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
กลไก Change Agent 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
กลไก Change Star 
 

          
 

  

8. จัดเวทีสัมมนาถอดรหสั 
THE TRIANGLE OF 
CHANGE 

           
 

 

9. สงมอบงานครั้งท่ี 3 (งวด
สุดทาย) รายงานฉบับ
สมบูรณ (Final Report) สง
มอบภายใน 180 วัน
นับตั้งแตวันลงนามในสญัญา 
(เบิกเงินงวดท่ีสาม 20%) 
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โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. สาระสําคัญ 

ดวยทรัพยากรบุคคลคือปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคการใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะสนับสนุนให
องคการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับภารกิจ นับตั้งแตกระบวนการวิเคราะหอัตรากําลัง การ
สรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากรไว การบรรจุ
บุคลากรในตําแหนงท่ีเหมาะสม และอ่ืน ๆ ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ลวนเก่ียวของกับบุคลากรตั้งแตกาวแรกท่ีได
เขามาเปนสมาชิกขององคการ 

อยางไรก็ดี เนื่องจากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐนั้น มีกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวของจํานวนมาก ประกอบกับมีผูเก่ียวของจากหลายภาคสวน ดังนั้น การดําเนินการ
อยางถูกตองเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีถูกกําหนดไว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงนอกจากจะเปนหนวยงาน
ท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลทรัพยากรบุคคลภายในสวนราชการแลว ยังมีหนาท่ีในการดูแลทรัพยากรบุคคลใน
ภาพรวมของกระทรวงการคลังอีกดวย  

ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท้ังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือใชประกอบการดําเนินงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน ใหเกิดความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส 
รวดเร็ว และสามารถอธิบายได ตลอดจนเปนการสรางองคความรูภายในหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2563 กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาองคความรูภายใน
องคกร 

2. วัตถุประสงค 
 2.1. เพ่ือใหบุคลากรในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สะดวก 
รวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2.2. เพ่ือใหบุคลากรใหมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายงานใหม มีแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง 
 2.3. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาในแตละระดับมีเครื่องมือในการตรวจทานความถูกตองของกระบวนงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.4. เพ่ือใหผูรับบริการทราบข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2559 –กันยายน 2560  

4. ทรัพยากร  (ถามี) 
 คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานกลาง (เชน สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง ฯลฯ) 
ความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1. บุคลากรในสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 5.2. บุคลากรใหมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายงานใหม สามารถลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง 
 5.3. ผูบังคับบัญชาในแตละระดับสามารถตรวจทานความถูกตองของการบริหาร –ทรัพยากรบุคคล 
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 5.4. ผูรับบริการมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินการของสํานักบริหาร -ทรัพยากรบุคคล 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
 - 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นายสันติ อํ่าศรีเวียง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 2600 หรือ 2612 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
จํานวนคูมือการปฏิบัติงานท่ีไดรับการจัดเก็บ
และเผยแพร 

- - - 5 เรื่อง 1 2 3 4 5 

9. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

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. ทําความตกลงเพ่ือ
เลือกรูปแบบในการจัดทํา
คูมือฯ 

ไดแบบ
มาตรฐานท่ีใช

รวมกัน 
  

 

         

2. ศึกษา ทําความเขาใจ 
กระบวนงานท่ีคัดเลือก
เพ่ือจัดทําเปนคูมือฯ 

ผูรับผิดชอบมี
ความเขาใจ

เปนอยางดีใน
กระบวนงาน 

   

 

        

3. จัดทําคูมือฯ ตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

สําเรจ็ 5 เรื่อง   
 

         

4.ติดตามความ กาวหนา
ในการจัดทําคูมือฯ 

ติดตามอยาง
นอย 2 ครั้ง 

     
  

     

4. นําเสนอ ผอ.สบค. 
เพ่ือใหความเห็นชอบ 

ไดรับความ
เห็นชอบทุก

เรื่องท่ีนําเสนอ 
        

 

   

5. จัดเก็บและเผยแพร
คูมือฯ  

เผยแพรอยาง
นอย 1 
ชองทาง  
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โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ตามแนวทาง HR-Scorecard 

 
1. สาระสําคัญ 

 เนื่องจากในปจจุบันภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ไมวาจะเปนการปฏิรูประบบ
ราชการ การปรับปรุงกระบวนการภายในสูการบริการมาตรฐานสากล การเปนองคกรธรรมาภิบาล (Good 
Governance) การปรับเปลี่ยนมุมมองท่ีมุงเนนความสําคัญของประชาชน (Customer Centric) การปรับลด
ขนาดกําลังคนภาครัฐ การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management – RBM) ซ่ึงทําใหองคกรภาครัฐ
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานในหลาย ๆ ดาน และดวยขณะนี้ตางเปนท่ียอมรับกันวา ทุนความรูหรือทุน
ปญญาคือพลังสําคัญในการสรางคุณคาหรือมูลคาใหกับองคกรมากกวาปจจัยอ่ืนใด โดยมีผลการศึกษาใน
ตางประเทศระบุไววา รอยละ 85 ของผลประกอบการขององคกรนั้นเกิดจาก “ทุนมนุษย” ดังนั้น หนวยงาน
ภาครัฐจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารทุนมนุษยเชนเดียวกับภาคเอกชน เพ่ือสรางองคกรใหเขมแข็ง
เพียงพอตอการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วดังท่ีกลาวมา 

 ท้ังนี้ ในปจจุบันภาครัฐไดนําแนวคิดการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล หรือ HR -
Scorecard เขามาใชเปนเครื่องมือสําหรับใชประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนขององคกรใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจขององคกร 
ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดกําหนดมาตรฐานความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลไวดังนี้ 

 มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 ในการนี้ เพ่ือเตรียมพรอมสรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร
อยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงจําเปนตองจัดทํา “แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทาง HR – Scorecard” เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการบริหารองคกรโดยรวม โดยใชกรอบแนวคิดในการประเมินผลสําเร็จแบบสมดุลดังท่ีไดกลาวมา  
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือกําหนดโครงสรางในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรอยาง
เปนรูปธรรม 
 2.2 เพ่ือใหมีเครื่องมือสําหรับการประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังแบบสมดุลตามหลักการของ HR – Scorecard 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม 2559 –กันยายน 2560  
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4. ทรัพยากร (ถามี) 

- คูมือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
- ประสบการณการทํางานของบุคลากร 
- แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2563 
- ผลการประเมินสมรรถนะองคกรและผลการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ผลการสํารวจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สวนราชการเห็นภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร ซ่ึง
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
 2. สวนราชการมีขอมูลท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
ไมมี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. นายสันติ อํ่าศรีเวียง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. สวนบริหารอัตรากําลัง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 2606  2662 
 3. คณะทํางาน PMQA หมวด 5 หรือคณะทํางานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 
 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผน
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR – Scorecard 

- - - ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ
5 

 
 เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2 กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3 กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 
4 จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ 
5 เสนอแผนกลยุทธฯ 4 ป ตอผูบริหาร 
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9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 
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. ดํ า เ นิ นการประเมิ น
สถานภาพดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- วิเคราะหความคาดหวังของผู
มีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
ท่ี เก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

บท
วิเคราะห

การ
ประเมิน

สถานภาพ 
HR 

    
 

       

2. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
- วิเคราะหทิศทาง นโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ
ของ สป.กค. 
- กําหนดประเด็นยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

HR 

     
 

      

3. กําหนดเปาประสงคเชิงกล
ยุทธดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลและตั วช้ี วัดผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง แ ต ล ะ
เปาประสงค 
- กําหนดเปาประสงค 
- กํ าหนดตั ว ช้ี วั ดผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) ขอมูล
พ้ืนฐาน (Baseline) และคา
เปาหมายของตัวช้ีวัด 

เปาประสงค
เชิงกลยุทธ 

      
 

     

4. จัดทํารายละเอียดแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจัดทําแผนงาน/
โครงการรองรับ 

แผนกลยุทธ
ฯ (ฉบับราง) 

       
 

    

5. เสนอแผนกลยุทธฯ ตอ
ผูบริหาร 

ผูบริหารให
ความ

เห็นชอบ
แผนฯ 
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โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สป.กค. และ สร.กค. (Work – Life Balance) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. สาระสําคัญ 

 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 34 บัญญัติไววา “การ
จัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา 
โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมาตรา 72 บัญญัติ
วา “ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพล
เรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ....” 

 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีแนวนโยบายเสริมสรางความรูดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรในองคกร เพ่ือขจัดความเครียด
ในการทํางาน ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง และกอใหเกิดความสุข ตลอดจนดาน
ศาสนา จึงไดจัดโครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลาการ สป.กค. และ สร.กค. (Work – Life 
Balance) ใหแกบุคลากรในสังกัดข้ึนเพ่ือใหการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานในท่ีทํางานไดอยางมีความสุข มี
กําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลท้ังชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว เพราะความสุขท่ีเกิดข้ึนเปนเสมือน
น้ําหลอเลี้ยงใหพฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน อันนําไปสูผลการปฏิบัติงานตามท่ีองคกร
ตองการและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 2.2 เพ่ือสรางความพึงพอใจ พลังใจ และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในองคกร 

อันนําไปสูการสรางคานิยม วัฒนธรรมขององคกรไปสูการทํางานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 2.3 เพ่ือเสริมสรางความรูแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน และฝกปฏิบัติการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีความสมดุลท้ังชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
 2.4 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใช 
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตอไป 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม – กันยายน) 

4. งบประมาณ 
 จากเงินสวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 บุคลากรมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 5.2 บุคลากรมีความพึงพอใจ พลังใจ และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในองคกรอันนําไปสู
การสรางคานิยม วัฒนธรรมขององคกรไปสูการทํางานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 5.3 บุคลากรมีความรูแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน และฝกปฏิบัติการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีความสมดุลท้ังชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
 5.4 บุคลากรสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสมตอไป 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนพัฒนาบุคลากร  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โทร. 0 2126 8500 ตอ 2690 โทรสาร 0 2273 9217 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมา

ย 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลาการ สป.กค. และ 
สร.กค. (Work – Life Balance) 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
- - - ระดับ 5 ระดับ

1 
ระดับ

2 
ระดับ

3 
ระดับ

4 
ระดับ

5 

 เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมของแตละกิจกรรม 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ระดับความสําเร็จในการสํารวจความตองการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และรวบรวมรายชื่อผูเขารวม
กิจกรรม แลวเสร็จ 

2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนงาน/แผนเงิน ในการจัดกิจกรรม แลวเสร็จ 
3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ (Work – Life Balance) 

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม 
4 ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน พรอมรายงานผลการ

ดําเนินงาน 
4 ระดับความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมของแตละกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2559 2560 
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. สํารวจจํานวนผูเขารวมโครงการ 
ในแตละกิจกรรม 

         
 

 
 

2. จัดทําแผนงาน/แผนเงิน  
แตละกิจกรรม  

 

        
 

 
 

3. คัดเลือกประธานและเลขานุการของแต
ละกิจกรรม 

 

                      

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
 

           
5. ออกแบบและจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจ     

 

                
6. ติดตามผลการดําเนินงาน/สํารวจความ
พึงพอใจ                        

7. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ                     
 

  

8. รายงานผลการดําเนินงาน                       
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โครงการ สป. และ สร. คุณธรรม  
 

1. สาระสําคัญ 

 ดวยกระทรวงการคลังเปนหนวยงานท่ีเปนเสาหลักทางดานการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจของ
ประเทศ “เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” การกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ยอมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งซ่ึงจะนําประเทศไปสูความ
เจริญทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนสมดั่งความมุงหมาย ดวยเหตุนี้ กระทรวงการคลังจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยกําหนดกรอบนโยบายภายใต “โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม 
โปรงใส ไรทุจริต” สงเสริมและพัฒนาองคกรไปสู “กระทรวงการคลังคุณธรรม” และจัดทําโครงการตาง ๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว อาทิ โครงการจัดทําปฏิญญาวายุภักษ บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวาง
กระทรวงการคลังกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาง ๆ โครงการชองทาง
ดวนสายตรงถึงผูบริหาร เปนตน 

 ดังนั้น ในการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะพัฒนาไปสูองคกรคุณธรรมไดนั้น จําเปนตองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในองคกร อันเปนปจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงไปสูกระทรวงการคลังคุณธรรม ดวยการ
สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของผูบริหาร
และบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังมี
ความเขาใจและรับรูคุณธรรมจริยธรรม หรือคุณธรรมอัตลักษณ คานิยมขององคกร 
 2. เพ่ือสงเสริม พัฒนา และปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมี คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
เชิงบวกท้ังตอองคกรและสังคมสวนรวม 
 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

4. งบประมาณ 
 จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังมีคุณธรรม 
    จริยธรรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
ไมมี 

 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: 1. นายสันติ อํ่าศรีเวียง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. สวนพัฒนาบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

2559 2560 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน / โครงการ สป.และ สร. 
คุณธรรม 

- ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดั
บ4 

ระดับ
5 

 
 เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับคะแนน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของ
การดําเนินงานแตละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดทํารางแผนงาน / โครงการฯ 
2 นําเสนอรางแผนงาน / โครงการฯ ตอคณะทํางานขับเคลื่อน สป. และ 

สร.คุณธรรม 
3 ไดรับอนุมัติแผนงาน / โครงการฯ 
4 ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการฯ 
5 สรุปและประเมินผลแผนงาน /โครงการฯ 

 

9. แผนปฏิบัติงาน  
กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

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.จัดทํารางแผนงาน /
โครงการ สป. และ สร. 
คุณธรรม เดือน 
ธ.ค. 59 – ก.ย. 60 

แผนงาน   
 

         

2. นําเสนอรางแผนงาน 
/ โครงการฯ ตอ
คณะทํางาน สป. และ 
สร.คณุธรรม 

    
 

        

3. ไดรับอนุมัติแผนงาน 
/ โครงการฯ 

    
 

        

4. ดําเนินการตาม
แผนงาน / โครงการฯ 

    
 

        

5. สรปุและประเมินผล
แผนงาน /โครงการฯ 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังดานภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English Dictionary for Organization  

 
1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังมีนโยบายในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความสามารถในการ 
สื่อสารภาษาตางประเทศ และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับความรูภาษาตางประเทศ ใหแก
ขาราชการไทย จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังดานภาษาอังกฤษ ภายใตหัวขอ  
“อังกฤษหมูหมู สําหรับคนคลัง” (Easy English for MOF Staff) เ พ่ือใหบุคลากรท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เปนไปตามยุทธศาสตร
สํานักงานปลัด-กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2563 ในขอท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพบุคลากร กล
ยุทธท่ี 3.1 สงเสริมบุคลากรใหเกง ดี มีสุข ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลังได
กําหนดใหทุกสวนราชการในสังกัด ดําเนินการในกิจกรรม English – Dictionary for Organization เพ่ือ
รวบรวมเปนพจนานุกรมองคกร เพ่ือเปนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูดานภาษาอังกฤษระหวางสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2. วัตถุประสงค 

2 .1  เ พ่ื อ เ ส ริ มสร า ง ทักษะการ เ รี ยนรู คํ า ศัพทภ าษา อั งกฤษ ให แก บุ คลากร ในองค ก ร                               
2.2 เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรในองคกร ไดคนควาหาความรูดวยตนเอง (Self- Learning)       

และนําความรูท่ีไดรับนั้น ถายทอดใหแกเพ่ือนรวมงาน  
 2.3 เพ่ือเสริมศักยภาพการทํางานเปนทีม ระหวางบุคลากรในองคกร 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

4. ทรัพยากร 

 บุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 บุคลากรในสังกัดไดรับการเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน 
 5.2. บุคลากรในสังกัด ไดมีสวนรวมในการนําเสนอ  และมีการพัฒนาความรูความสามารถ  
 5.3. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีจํานวนบุคลากร     
ในสังกัดท่ีมีศักยภาพและความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ถือเปนการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษในอนาคต 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 - 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: 1. นายสันติ อํ่าศรีเวียง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. สวนพัฒนาบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โทรศัพท 0 2126 5800 ตอ 2613 โทรสาร 0 2273 9217 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนิน 
การท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
จํานวนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีรวบรวมไว
ใน English Dictionary for 
Organization ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

- - - 1,000 
คําข้ึนไป 

แจง
เวียน
หนวย
งานใน
สังกัด 

ไม
นอย
กวา 
300 
คํา 

ไม
นอย
กวา 
500 
คํา 

ไม
นอย
กวา 
800 
คํา 

1,000 
คําข้ึน
ไป 

9. แผนปฏิบัติงาน  

 
  

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2560 

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. แจงเวียนทุก
หนวยงานในสังกัด 
สป.กค. และ สร.กค. 
ในการนําสงคําศัพทท่ี
เก่ียวของกับภารกิจ
หนวยงาน/ภารกิจของ 
สป.กค. และ สร.กค./
ภารกิจของ
กระทรวงการคลัง  

หนังสือ 
เวียน 

   
 

        

2.ดําเนินการรวบรวม
คําศัพทตามหมวดหมู 

 
 
  สมุด  
คําศัพท 
 
 

    
 

       

3 .  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน 

    
 

       

4. รวบรวมคําศัพทเปน
รูปเลม  

           
 

5. รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

รายงานผล
ก า ร
ดําเนินงาน 
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โครงการการดําเนนิการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

1. สาระสําคัญ 

เม่ือสวนราชการมีคําสั่งทางปกครองและคําสั่งนั้นมีผลกระทบไปยังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หาก
บุคคลตามขางตนพิจารณาแลวไมเห็นดวยหรือมีความเห็นขัดแยงกับคําสั่งทางปกครองดังกลาว บุคคลเหลานั้น
จะตองดําเนินการโตแยงคําสั่งทางปกครองโดยการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองไปยังผูท่ีมีอํานาจ ออกคําสั่ง
ทางปกครอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองจะดําเนินการพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณ โดยนํา
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบคําอุทธรณ เม่ือผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครองเปนเชนไร ก็จะแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองและสิทธิของผูอุทธรณในการนําไปยังผู
อุทธรณใหทราบตอไป ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนตองเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.2 เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.3 เพ่ือใหการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองของผูอุทธรณไดรับความเปนธรรม 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ตุลาคม ๒559 – กันยายน ๒๕60 

4. ทรัพยากร (ถามี) 
งบประมาณ      ไมมี 
อ่ืนๆ (องคความรู/บุคลากร/เครื่องมือ) 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 4.1 ผูอุทธรณไดทราบเหตุผลและผลการพิจารณาการอุทธรณคําสั่งทางปกครองอยางเปนธรรม 
 4.2 สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดได 

5. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ผูอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองลาชาหากแตมี
แนวทางปองกันคือ สวนราชการผูมีอํานาจพิจารณาคําสั่งทางปกครองเรงดําเนินการให 
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6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอารีย วรรณาเจริญกุล ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข นิติกรชํานาญการ โทร ๒๖๕๕ 

7. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

๕7 ๕8 ๕9 60 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละความสาํเรจ็ของการเสนอ
เรื่องเพ่ือพิจารณาตอคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

- - รอย
ละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอย
ละ
๖๐ 

รอย
ละ 
๖๕ 

รอย
ละ 
๗๐ 

รอย
ละ
๗๕ 

รอย
ละ
๘๐ 

 
7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕60 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย
ท่ีปรากฏใน
รายละเอียด
ของการ
อุทธรณ
คําสั่งทาง
ปกครอง 

ผลการ
ตรวจ 

สอบขอ
เท็จ 
จริง 

 

           

-สืบคนขอ
กฎหมาย
ตลอดจนขอ
กฎหมาย 
(เพ่ิมเติม) 
เพ่ือนํามาใช
ประกอบการ
จัดทําวาระ
การประชุม
คณะกรรม 
การพิจารณา
อุทธรณ
คําสั่งทาง
ปกครอง 

ขอมูล 
ขอกฎ 
หมาย 

 

           

-นําเสนอ
วาระการ
ประชุมตอท่ี

วาระ
การประ 
ชุม 
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กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕60 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประชุม
คณะกรรมก
ารพิจารณา
คําสั่งทาง
ปกครอง 
-ท่ีประชุม
คณะกรรม 
การพิจารณา
คําสั่งทาง
ปกครอง
พิจารณา
และมมีติของ
ท่ีประชุม 

รายงาน
การประ 
ชุม 

 

           

-จัดทําคํา
วินิจฉัยแจง
ไปยังสวน
ราชการท่ี
เปนหนวย 
งานจัดสง
เรื่องการ
อุทธรณ
คําสั่งทาง
ปกครอง 

ราย 
งานคํา
วินิจฉัย 
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โครงการการดําเนนิการประสานงานคด ี
1. สาระสําคัญ 

ในกรณีท่ีสวนราชการมีความประสงคท่ีจะดําเนินคดีความไมวาจะเปนผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีเพ่ือ
ความรอบคอบในดานการดําเนินคดี เชน การจัดทําคําฟอง คําใหการ คําแถลง เปนตน สวนราชการแจงความ
จํานงไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณารับดําเนินคดีแทนสวนราชการตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวชองจนเสร็จการแหงคดีความ 

2. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการดานคดีความดวยความรอบคอบและรัดกุม 
๒. เพ่ือใหกระบวนการดําเนินคดีความเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตุลาคม ๒559 – กันยายน ๒๕60 

4. ทรัพยากร (ถามี) 
งบประมาณ      ไมมี 
อ่ืนๆ (องคความรู/บุคลากร/เครื่องมือ) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาและมอบหมายใหพนักงานอัยการเขาดําเนินคดีแทนสวนราชการ 
 5.2 สวนราชการสามารถดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดได 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับคดีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด สวนราชการอาจเสียสิทธิในการดําเนินคดีความ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอารีย วรรณาเจริญกุล  ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 
 นางสาวพรทิพย บุญทวีสุข  นิติกรชํานาญการ โทร ๒๖๕๕ 
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๒๕60 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละความสาํเรจ็ของการ
ดําเนินการเพ่ือการ
ประสานงานท่ีเก่ียวของใน
คดีความท่ัวไปคดีปกครอง 

รอย
ละ 
๘๐ 

รอย
ละ 
๘๐ 

รอย
ละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๕ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๕ 

รอยละ 
๘๐ 

 
แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
เอกสารขอ
กฎหมายตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

รายงานผล 
 

           

-ติดตอ
ประสานงาน
ไปยังหนวย 
งานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสามารถ
จัดทําสรุป
ขอเท็จจริง ใน
การพิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

 

           

-จัดทําสรุป
ขอเท็จจริง
ประกอบขอ
กฎหมายและ
นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
พิจารณา
ตรวจทานและ
แกไขเพ่ือ
นําเสนอตอ
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
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กิจกรรม 
เปา 

หมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-นําเสนอสรุป
ขอเท็จจริง
พรอม
ความเห็นตอท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
 

             

-ท่ีประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
ขอเท็จจริง
ประกอบขอ
กฎหมาย 
พรอมพิจารณา
ความเห็นท่ีได
เสนอและให
ความเห็นชอบ
ตามท่ีฝาย
เลขานุการ
เสนอตอท่ี
ประชุม 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

๑. สาระสําคัญ 

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓  
มาตรา ๙ (๓) กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ขอ ๑๔ 
กําหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 

ดังนั้น สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึง
ดําเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  ซ่ึง
เปนการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี ๒.๑ : กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสงักัดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  
ท้ังนี้ เพ่ือใหระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยมีการเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งเปนการปองปราม
การทุจริตรั่วไหลในข้ันตอนการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน และเปนการลดความเสี่ยงในการ
บริหารงานของผูบริหาร ท้ังยังเปนกระบวนการปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพ่ือเปนระบบ
เตือนภัยลวงหนาสําหรับการบริหารราชการแผนดินและติดตามผลของงาน/โครงการภาครัฐ โดยยึดหลัก
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใชจายเงินรายไดแผนดินดวยความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดวา บรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความ
พึงพอใจหรือไม 

๒.๒ เพื่อใหขอเสนอแนะในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานฯ เปนไปอยางคุมประโยชนท้ัง
ราชการและประชาชน 

๒.๓ เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานฯ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
สําหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานตอไป 

๓. ระยะเวลาดําเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓๐ กันยายน ๒๕60 

๔. งบประมาณ  ไมมี 
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๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๕.๑ ระบบการบริหารและการจัดการในภาพรวมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
5.2 หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและเปนการสราง

ความเชื่อม่ันใหกับประชาชน/ผูท่ีมาติดตอกับหนวยงาน 

๖. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ไมมี 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กลุมตรวจสอบภายใน 
นางสิริกานต  มหาลี้ตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหนงผูตรวจสอบภายในกระทรวง โทร. ๒439 
นางสาวพิมลสิริ  ลิมปมาลัยพร นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒437 
นางสาวเฉลิมรัตน  อ่ิมนุกูลกิจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ โทร. ๒652 

 

๘. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน  

๕7 ๕8 59 60 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของการ
ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอยละ
100 

รอย
ละ
20 

รอย
ละ
40 

รอย
ละ
60 

รอย
ละ
80 

รอย
ละ

100 

 
งานตรวจสอบโครงการ/เรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 เรื่อง 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังดานภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สําหรับคนคลัง) 
: ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2. โครงการกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลักสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง : สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

3. โครงการกอสรางดานศุลกากรอรัญประเทศพรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ (บานปาไร) : กรมศุลกากร 
4. โครงการจัดหาระบบปองกันภัยคุกคามแบบตอเนื่องข้ันสูง (Advanced Persistent Threat : APT)  : 

กรมสรรพากร 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ 5 ข้ันตอน 

1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบื้องตนจากหนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการตรวจสอบโครงการฯ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทํากระดาษทําการ 
4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง 
5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 
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๙. แผนปฏิบัติงาน 
 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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. โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังดานภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สําหรับคนคลัง) : ทุกสวนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลัง 
1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบ้ืองตนจาก

หนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบโครงการฯ 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

 

           

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

 
 

          

3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

 
 

          

4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง  

  
 

         

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลดักระทรวงการคลัง 

   
 

        

 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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. โครงการกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลักสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบ้ืองตนจาก
หนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบโครงการฯ 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

   
 

        

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

   
 

        

3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

   
 

        

4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง  

     
 

      

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลดักระทรวงการคลัง 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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. โครงการกอสรางดานศุลกากรอรัญประเทศพรอมสิ่งปลูกสรางประกอบ (บานปาไร) : กรมศุลกากร 
1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบ้ืองตนจาก

หนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบโครงการฯ 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

      
 

     

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

      
 

     

3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

      
 

     

4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง  

        
 

   

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลดักระทรวงการคลัง 

        
 

   

 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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. โครงการจัดหาระบบปองกันภัยคุกคามแบบตอเน่ืองขั้นสูง (Advanced Persistent Threat : APT)  : กรมสรรพากร 
1. จัดทําหนังสือขอขอมูลเบ้ืองตนจาก

หนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบโครงการฯ 

รายงาน 
ผลการ

ตรวจสอบ
โครงการฯ 

         
 

  

2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) 

         
 

  

3. เขาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และ
จัดทํากระดาษทําการ 

          
 

 

4. จัดทํารางรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผูตรวจสอบภายในกระทรวง  

          
 

 

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอปลดักระทรวงการคลัง 
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แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

1. สาระสําคัญ 

ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ใหผูตรวจสอบ
ภายในจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพ่ือเปนแนวทางสําหรับชวยในการปฏิบัติงานตรวจสอบใหบรรลุผล
อยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยใหมีการวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความ
เสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ 

สวนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเก่ียวกับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีกําหนด ซ่ึงมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบดานบัญชีการเงิน (Financial Audit) 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) การ
ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การตรวจสอบระบบงานดานสารสนเทศ (Information Technology) 
และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สป.กค. คือ พัฒนาและบริหารจัดการ
การดําเนินงานของกระทรวง โดยมีหนาท่ีในการประเมินและใหคําแนะนําเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด ท้ังนี้เพราะงานตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจวาบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

2.2 เพ่ือสอบทานความถูกตอง ครบถวน และความเชื่อถือไดของขอมูลตัวเลขตาง ๆ  ทางดานการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือสอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ 
2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
2.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรคของสวนราชการ เพ่ือเปน

ขอมูลในการบริหารงานและตัดสินใจไดตามความเหมาะสม 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

4. ทรัพยากร  
4.1 งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 
 - ไมมี - 
4.2 งบประมาณท่ีใชในการพัฒนาบุคลากร 
 วงเงิน 42,200.- บาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การปฏิบัติงานของ สป.กค. เปนไปตามกฎระเบียบท่ีกําหนด  รวมท้ังไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

- ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน ผูอํานวยการสวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
 สวนตรวจสอบภายในระดับกรม  โทร.  0 2126 5800  ตอ  2720  2721  2743 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน  5  ระดับคะแนน  โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงาน แต
ละข้ันตอนตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละของจํานวนงานตรวจสอบท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจาํป 

รอย
ละ 

100 

รอย
ละ 

100 

รอย
ละ 

100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
20 

รอยละ 
40 

รอยละ 
60 

รอยละ 
80 

รอยละ 
100 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งานตรวจสอบ 
1. งานตรวจสอบตามมติ ครม.  
ระเบียบ คําสั่ง 

1.1 สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ สป.กค. 

1.2 ตรวจสอบการใชรถยนตของ
ผูเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนง
สําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถ
ประจําตําแหนงของสวนราชการ  

1.3 ตรวจสอบการเงินการบัญชี
กองทุนสวัสดิการ สป.กค. 

1.4 ตรวจสอบดานสารสนเทศ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.กค. 

1.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เ ก ณ ฑ  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานดานบัญชีของ สป.กค. 

1.6 การตรวจสอบการเขาใชงาน
ในระบบงานความรับผิดทางละเมิด
และแพง  

1.7 ตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานการรับ – จายเ งินของสวน
ราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Payment) 

1.8 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีพิเศษ 

1.9 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ด ว ย วิ ธี ต ล า ด อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส 
(Electronic Market : e-market) 

1.10 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e-bidding  

การปฏิบัติงาน  
ของ สป.กค. 
ไดรับการ
ปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
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โครงการประชุมสัมมนาเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริตจิต และปลูกฝงทัศนคติในดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแกชาววายุภักษในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยท่ียาวนานและเรื้อรัง นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาประเทศและดานความม่ันคง
ของชาติสงผลใหทุกภาคสวนตองตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว รวมถึงยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 ไดมุงเนนใหมีการบูรณาการโดยการเขามามีสวนรวมของ   
ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเฝาระวังและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกสวนราชการเปนรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ท่ีตองการใหคาดัชนีวัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทย เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 40 ในป 2558 รอยละ 45 ในป 2559 
และรอยละ 50 ในป 2560 โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน จัดทําแผน แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม โดยยึด 3 แนวทาง ดังนี้ 1. การสรางกลไกลการปองกันทุจริตใหเขมแข็งและ           
มีประสิทธิภาพ 2. การสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ 3. การสรางความ
เขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงการคลัง ในฐานะเปนท่ีเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และสงเสริมคุมครองจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรจัดโครงการสรางจิตสํานึก 
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตใหตระหนักรูเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตละการปองกันการทุจริต
ของกระทรวงการคลัง 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต
และการปองกันการทุจริตใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 - 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 

4. งบประมาณ  

 จํานวน 195,300.- บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูเขารวมโครงการฯมีภูมิคุมกันและมีระดับความรูความเขาใจในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 - 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 02-126-5617  
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8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานท่ี
ผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 2560 1 2 3 4 5 

รอยละเฉลี่ยของระดับความรูความ
เขาใจของผูเขารวมโครงการฯ 

- - - รอยละ 
80 ข้ึนไป 

รอยละ 
60-64 

 

รอยละ 
65-69 

รอยละ 
70-74 

รอยละ 
75-79 

 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

 
 
 

9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการประชุมสัมมนา
เสรมิสรางความซื่อสัตย 
สุจรติจิต และปลูกฝงทัศนคติ
ในดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแกชาว
วายุภักษในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ 2560 

ผูเขารวม
โครงการฯมี
ภูมิคุมกันและมี
ระดับความรู
ความเขาใจใน
การปองกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สป.กค.  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA) โดยสํานักงาน ป.ป.ท. 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดไวใน ขอ ๑๐ เรื่อง การ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงาน ของรัฐทุกหนวยงานเขา
รวมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสเปนกลยุทธสําคัญในการปองกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยาง
โปรงใส มีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงท่ี อาจกอใหเกิดการทุจริต รวมท้ังสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึนได 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) จึงเปนเครื่องมือท่ีจะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ อัน
จะเปนการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน เพ่ือใหแตละหนวยงานนําขอมูลผลการประเมินไปชวย ในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมไดอีกดวย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนท้ังสิ้น 225 หนวยงาน (377 หนวยรับประเมิน) ไดแก  
 ๑. สวนราชการระดับกรม จํานวน ๑๔9 หนวยงาน  
 ๒. จังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด  
 (จังหวัดละ 3 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด รวมท้ังสิ้น 228 หนวยงาน)  
 โดยคาคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ     
มีคาคะแนนระหวาง 0 - 100 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใหน้ําหนักแตละขอคําถามใน แบบสํารวจจาก     
3 แหลง ไดแก แบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External Integrity & 
Transparency Assessment: EIT) และแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based Integrity 
& Transparency Assessment : EBIT) โดยเกณฑการใหคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 5  80 - 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก 
 ระดับ 4  60 - 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง 
 ระดับ 3  40 - 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง 
 ระดับ 2  20 - 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา 
 ระดับ 1  0 - 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน ป.ป.ท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สะทอนภาพลักษณ ตามความเปนจริง และเกิด
ผลลัพธอันเปนท่ียอมรับจากหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดมอบหมายใหโรงเรียนนาย
รอยตํารวจดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีเจตนารมณท่ีมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดนําขอมูล ผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังความพยายามในการยกระดับ
มาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล อันจะสงผลตอการยกระดับคาดัชนีภาพลักษณ
การคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหดียิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

 2.๑ เพ่ือประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 2.๒ เพ่ือใหไดขอเสนอแนะสําหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  
 2.3 เพ่ือใหไดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
 2.4 เพ่ือใหไดแนวทางการนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐไปสูการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 - ภายในปงบประมาณ 2560 ( ต.ค. 59 - ก.ค. 60) 

4. งบประมาณ  

 - หนวยงานผูประเมินจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 หนวยงานภาครัฐไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของตนเอง ทําให
เกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน  
 5.2 หนวยงานภาครัฐไดรับทราบแนวทางในการพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือใชเปน
แนวทางประกอบการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของหนวยงานตอไป  
 5.3 สํานักงาน ป.ป.ท. มีขอมูลในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังใน
ระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ  
 5.4 สํานักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางการนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปสูการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ขอมูลในสวน Internal และ External เปนขอมูลท่ี ข้ึนกับการรับรู ในเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของบุคลากรของหนวยงานโดยไมมีหลักฐานรองรับ เชนเดียวกับ การประเมินโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) จึงทําใหอาจมีการตอบขอมูลท่ีมีอคติ (bios) แกหนวยงานในบางกรณี 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลัก: เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 02-126-5617  

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 2560 1 2 3 4 5 

ระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของ สป.กค. ท่ีไดรับการ
ประเมิน 

- - - 80 – 100 
คะแนน 

0 -
19.99 
คะแนน 

20 - 
39.99 
คะแนน 

40 - 
59.99 
คะแนน 

60 - 
79.99 
คะแนน 

80 – 
100 

คะแนน 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ สป.กค. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ITA) โดยสํานักงาน 
ป.ป.ท. (ศปท.) 

สํานักงาน 
ป.ป.ท. จะเปนผู
จัดสงรายงาน 
ผลการประเมิน 
ITA ใหแก 
สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงานป.ป.ช.  
และหนวยงานท่ี
เ ข า ร ว ม ก า ร
ประเมิน 
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การพัฒนาระบบกระบวนการตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สาระสําคัญ 

 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตามภารกิจท่ีกําหนดตามกฎกระทรวงของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีการ
ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 6 ซ่ึงมีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ เปนกระบวนการทํางาน โดยเปนการกําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญของผลผลิต มีการออกแบบ
กระบวนการท่ีเปนกิจกรรม/ข้ันตอน มีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการ เพ่ือติดตามผลตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้จากการดําเนินการตามเกณฑดังกลาว  สงผลให
ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี ตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินการ  ประกอบกับในปจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนใหทุกสวนราชการมีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน 

 กลุมพัฒนาระบบบริหารจึงเห็นสมควรใหมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบกระบวนการตาม
ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือใหทุกหนวยงานในสังกัดสามารถปรับปรุงกระบวนการตาม
ภารกิจท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการคลัง  เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามผลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงค 

ทุกหนวยงานในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี สามารถดําเนินการตาม
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการตามภารกิจของแตละหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2560 

ทรัพยากร (ถามี) 

 - 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี มีการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามกระบวนงานตามภารกิจท่ีกําหนด 

ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 ไมมี 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: นางรัชนี ชุนเจริญ ผูอํานวยการกลุมพํฒนาระบบบริหาร 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  สํานักปลัดกระทรวงการคลัง โทร 02-126-5615 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุง
การดําเนินการ 

- - - 1 0 - 1 - 2 

รอยละเฉลีย่ถวงความสําเร็จของการ
ดําการเนินตามตัวช้ีวัดของ
กระบวนการตามภารกิจ 

- - - รอยละ 
85 

รอยละ
65 

รอยละ
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละความพึงพอใจท่ีมีตอผลการ
ดําเนินการตามกระบวนการท่ีปรับปรุง 

- - - รอยละ 
85 

รอยละ
81 

รอยละ
83 

รอยละ
85 

รอยละ
87 

รอยละ
89 

แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

กลุมพัฒนา
ระบบบรหิาร
รวบรวมขอมลู
กระบวน การท่ี
การดําเนินการ
ตามภารกิจท่ี
กําหนดไวใน
กฎกระทรวงของ
ทุกหนวยงานใน
สังกัดตาม
แบบฟอรมการ
ดําเนินการหมวด 
6 PMQA 

มีขอมูลการ
ดําเนินการตาม
กระบวนการของ
ทุกหนวยงานท่ี
กําหนดประจําป 
พ.ศ. 2560 

 

           

จัดการประชุม
คณะทํางาน 
หมวด 6 เพ่ือ
กําหนดแนว
ทางการดําเนิน 
งานประจําป 
พ.ศ. 2560 ใน
การปรับปรุง
กระบวนงานของ
หนวยงานใน
สังกัดสป.กค.
และ สร.กค 

มีแนวทางการ
ดําเนินการของ
การปรับปรุง
กระบวนการ 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

หนวยงานใน
สังกัดสป.กค.
และ สร.กค. 
ดําเนินการปรับ 
ปรุงฐานขอมูล
การดําเนินงาน
ตามภารกิจและ
การปรับปรุง
คูมือการปฏิบัติ 
งานตามภารกิจ 
ใหมีความเปน
ปจจุบัน 

มีการจัดการ
ฐานขอมูลและ
คูมือการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ความเปนปจจุบัน 

 

           

หนวยงานดําเนิน 
การจัดสงคูมือ
การดําเนินและท่ี
อยูฐานขอมูลให
กลุม กพร. เพ่ือ
ดําเนินการจัดทํา
ขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 

กพร. มีขอมูล
เก่ียวกับการ
ปรับปรุง
ฐานขอมูลและ
คูมือท่ีเก่ียวของ
ในการดําเนินงาน 

     
 

  
 

 
 

 

หนวยงานดําเนิน 
การตามภารกิจ
และตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดใน
กระบวนการของ
แตหนวยงาน 

ทุกหนวยงานใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลังดําเนิน 
การตามตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดและแนว
ทางการปรับปรุง
ตัวช้ีวัด 

 

           

กลุมพัฒนา
ระบบบรหิาร
ติดตามผลการ
ดําเนิน งานตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ไวในกระบวนการ 
และแนวทางการ
ปรับปรุง
กระบวนการ 
รอบ 6 เดือน 9 
เดือน  12 เดือน  

มีผลการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจท่ีกําหนด
ไว  
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การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี 

 
สาระสําคัญ 

 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  ข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2548 และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการตามเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาอยางตอเนื่อง การดําเนินการตามเกณฑดังกลาวมี
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเปน 7 หมวดการดําเนินการ มีความครอบคลุมการกําหนดการดําเนินการ
ของสวนราชการอยางครบถวน ซ่ึงจากการดําเนินงานท่ีผานมาสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถผาน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2555 

ปจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดกิจกรรมการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award) เพ่ือใหสวนราชการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง และมีผลการดําเนินการปรับปรุงองคการตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด สมัครเขารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหการพัฒนาของสวนราชการเปนไปอยาง
ยั่งยืน โดยแบงเปนการขอรับรางวัลในรายหมวด ซ่ึงมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  เห็นวาการพัฒนาองคการตามแนวทางของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ.ร กําหนด เปนประโยชนในการพัฒนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังในการพัฒนาสูองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการองคการสูผลลัพธท่ีมีคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอไป 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการดําเนินการพัฒนาองคการตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

2. หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีผล
การพัฒนาองคกรในมิติตางๆ ท่ีสงผลตอการบรรลุผลการดําเนินงานตามเปาประสงคและยุทธศาสตรของ
สํานักงานปลัดการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

3.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท่ีผานตามเกณฑท่ีสํานักงานก.พ.รกําหนด และสามารถรับรางวัลคุณภาพการบริหารภาครัฐรายหมวด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน  2560 

ทรัพยากร (ถามี) 

 เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง จากงบประมาณจากการจัดสรรเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ิน 10 % 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีผลการ
พัฒนาองคกรในมิติตางๆ  ท่ีสงผลตอการบรรลุผลการดําเนินงานตามเปาประสงคและยุทธศาสตรของ
สํานักงานปลัดการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีผานตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ.ร กําหนด และสามารถรับรางวัลคุณภาพ
การบริหารภาครัฐในรายหมวด 

ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ไมมี - 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: นางรัชนี ชุนเจริญ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 02-126-5615 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
 

ผลการดําเนินงาน
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนของการตรวจประเมินตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามแนวทางการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 

- - - 275 
คะแนน 

255 
คะแนน 

260
คะแนน 

265
คะแนน 

270
คะแนน 

275
คะแนน 

รอยละของการดําเนินการท่ี
สอดคลองตามเกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(โดยดูจากการประเด็นของเกณฑ 
PMQA รายหมวด ๗  

- - - 85 
คะแนน 

75 
คะแนน 

80
คะแนน 

85
คะแนน 

90
คะแนน 

95
คะแนน 
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แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

จัดกิจกรรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
กําหนดการ
ดําเนินการตาม
เกณฑ PMQA ป 
2560ใหกับ
บุคลากรท่ีรวม
เปนคณะทํางาน
และบุคลากรท่ี
เก่ียวของ 

บุคลากรท่ีรวม
เปนคณะ 
ทํางาน ฯ และ
บุคลากรท่ี
เก่ียวของมี
ความรูความ
เขาใจ 

  
 

  
 

   
 

  

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามและ
กํากับดูแลการ
ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
เพ่ือมอบหมาย
ภารกิจการ
ดําเนินการและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม
เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
ประจําป พ.ศ. 
2560 

มีมติการ
ประชุมในการ
มอบหมาย
ภารกิจท่ี
เก่ียวของกับ
การ
ดําเนินการ
ตามเกณฑ
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ  และ
มีผลจากการ
ติดตามการ
ดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง 

 
 

     
 

   
 

ทุกหนวยงานใน
สังกัด สป.กค
และ สร.กค.
ปฏิบัติงานตาม
เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

มีผลการ
ดําเนินการ
ตามเกณฑการ
ดําเนินการท่ี
กําหนดไวท้ัง 
6 หมวดการ
ดําเนินการ 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ตามหมวดการ
ดําเนิน การท้ัง 
6 หมวดการ
ดําเนินการ 
ดําเนินการจัดทํา
ขอมูลเพ่ือสมัคร
รางวัลคณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
ประจําป พ.ศ. 
2560  

 สป.กค มีการ
สมัครรางวัล
รางวัล
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 
ประจําป พ.ศ. 
2560  ใน
หมวด 1 และ
หมวด  2  

  
 

         

เตรียมพรอมรับ
การตรวจรับรอง
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐระดับ 
พ้ืนฐาน ฉบับท่ี 
2 ประจาํป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
จากสํานักงาน 
ก.พ.ร 
 

รับการการ
ตรวจรับรอง
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี  2 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
จากสํานักงาน 
ก.พ.ร  ใน
วันท่ี  20 
เม.ย. 60 
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โครงการการพัฒนาองคความรู (Knowledge Management: KM) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี 

 
สาระสําคัญ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 
11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยาง สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมทันกับสถานการณในปจจุบัน รวมท้ังตองสงเสริม
และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการภายในสังกัดใหเปน
บุคลากรท่ีมี ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรูภายในองคกรเปนการนํา
ความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหไดมากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรูเพ่ือ
ถายทอดและแบงปนไปยังบุคลากรเปาหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน พัฒนาคนหรือผูปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรูขององคกร จากเหตุผลดังกลาว
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการนํากระบวนการจัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูภายใน
หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและบังเกิดผลตอการปฏิบัติดานพัฒนาองคกร  

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของบุคลากร ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

2.เพ่ือสังเคราะหงานของบุคลากรทุกฝายของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและพัฒนาใหเปน
ระบบ  

3. เพ่ือบูรณาการการจัดการความรูสูการพัฒนางานท่ีปฏิบัติจริง  
ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน  2560 

ทรัพยากร (ถามี) 

 - ไมมี - 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงานรัฐมนตรี มีองคความรูและสามารถ
นําองคความรูดังกลาวนําไปชวยในการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ไมมี - 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบหลัก: นางรัชนี ชุนเจริญ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร  สํานักปลัดกระทรวงการคลัง โทร 02-126-5615  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
ท่ีผานมา 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 

รอยละของบุคลากรท่ีเขาถึง
องคความรูท่ีมีการเผยแพร 

- - - รอยละ 
85 

รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

จํานวนชองทางการเผยแพร
องคความรูของสํา นักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

- - 2 
ชองทาง 

3 
ชองทาง 

1 
ชองทาง 

- 2 
ชองทาง 

 3 
ชองทาง 

แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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. รวบรวม
ขอมูลราย 
ละเอียดองค
ความรูจากทุก
หนวยงานใน
สังกัด สป.กค. 
และ สร.กค 

มีขอมูล 
รายละเอียดองค
ความรูจากทุก
หนวยงานใน
สังกัด  สป.กค 
และ สร.กค. 

 
 

          

2. ดําเนินการ
จัดการประชุม
คณะทํางาน
จัดการความรูฯ 

มีการจัดการ
ประชุมของ
คณะทํางานฯ  
เพ่ือกําหนดแนว
ทางการ
ดําเนินการ 

   
 

   
 

   
 

3. จัดทํา
แผนการ
จัดการความรู
(KM action 
plan) 

มีแผนการ
จัดการความรู
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
การคลัง 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

   
 

        

4. จัดทํา
กิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารองค
ความรูและ
เพ่ิมทักษะ
ความ สามารถ

ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรขอมลู
ขาวสาร องค
ความรูฯ  
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

5. รายงานผล
การดําเนินการ
ตามแผนการ
จัดการความรู  
 
 

ผลการดําเนิน 
การตาม
แผนการจดัการ
ความรูรอบ  6 
เดือน 9 เดือน 
และ  12 เดือน  
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 

กระทรวงการคลังเปนเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรคือ 1. การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขัน 3. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง และ 4. การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมี
ธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ และตามกรอบยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําป 2560-
2563 ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลยุทธท่ี 
2.4 สื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก กระทรวงการคลังจึงเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของกับประชาชน 
หนวยงาน องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงนโยบายและภารกิจตางๆ ของกระทรวงการคลังมี
ผลกระทบตอประชาชน หนวยงาน องคกรตางๆ ท้ังโดยตรงและโดยออม ดังนั้น เนื้อหาขอมูลขาวสารของ
กระทรวงการคลัง ตองสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกและตองเผยแพรรายละเอียด เพ่ือสรางการรับรู สรางความ
เขาใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และครอบคลุมตลอดท้ังป 

จากเปาหมายและยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดังกลาว 
กลุมสารนิเทศการคลังจึงไดจัดทํา “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของ
กระทรวงการคลัง” เพ่ือสรางการรับรู สรางความเขาใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง 
ดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร สกูปหรือบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ (Advertorial) ในหนังสือพิมพธุรกิจ
รายวัน หนังสือพิมพธุรกิจราย 3 วัน หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ และนิตยสารขาวรายสัปดาห 

การเผยแพรความรู ภารกิจและภาพลักษณเก่ียวกับกระทรวงการคลังตอกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจ 
ซ่ึง มีการวางแผนการเผยแพรอยางตอเนื่องนั้นจะทําใหสาธารณชนไดรับรู  เขาใจในภารกิจของ
กระทรวงการคลังอยางเปนระบบ นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการดําเนินโครงการ ชิ้นงานท่ี
ผลิตเพ่ือเผยแพรในสื่อตามโครงการยังสามารถนําออกเผยแพรทางชองทางเว็บไซตกระทรวงการคลัง โซเชียล
มีเดีย และสื่อออนไลน ตางๆ ไดอีกดวย 

ซ่ึงตามโครงการฯ ดําเนินการผลิตเนื้อหา ออกแบบตนฉบับ และซ้ือพ้ืนท่ีในหนังสือพิมพธุรกิจรายวัน 
หนังสือพิมพธุรกิจราย 3 วัน หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ และนิตยสารขาวรายสัปดาห เพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสาร สกูปหรือบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ (Advertorial) ดานการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง จํานวนไม
นอยกวา 104 ชิ้นงาน 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางการรับรู สรางความเขาใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง 
 2.  เ พ่ือใหประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับทราบขอมูล และมีสวนรวมกับ
กระทรวงการคลังในภารกิจการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. เพ่ือใหการดําเนินการสื่อสารนโยบายและภารกิจดานเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของ
กระทรวงการคลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  เพ่ือกระจายการประชาสัมพันธและการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังใหครอบคลุมตลอด
ท้ังป 
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ตลอดปงบประมาณ 2560 (ภายในระยะเวลา 365 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

4. ทรัพยากร (ถามี) 

 ภายในวงเงิน 5,880,000.- บาท (หาลานแปดแสนแปดหม่ืนบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. มีการสรางการรับรู สรางความเขาใจ และตอกย้ําภารกิจของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง 
 2. ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรับทราบขอมูล และมีสวนรวมกับกระทรวงการคลังใน
ภารกิจการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การดําเนินการสื่อสารนโยบายและภารกิจดานเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของ
กระทรวงการคลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. กระจายการประชาสัมพันธและการสื่อสารนโยบายของกระทรวงการคลังใหมีอยางสมํ่าเสมอ 
ตอเนื่องและครอบคลุมตลอดท้ังปงบประมาณ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  

 - ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบ: นางสาวสมวรรณ จันทรใหญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมสารนิเทศการคลัง 
ผูดําเนินการ: นายเชาวลิต บุณยภูษิต นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
 กลุมสารนิเทศการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 โทร. 02-126-5800 ตอ 2133 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
จํานวนขอมูลขาวสาร สกูป หรือ
บทความเพ่ือการประชาสัมพันธ 
(Advertorial) ท่ีเผยแพร 

- 47 52 70 50 55 60 65 70 

 
หมายเหตุ 1. ดําเนินการท้ังโครงการ 104 ชิ้นงาน 

2. การดําเนินการ ณ 30 กันยายน 2560 จํานวน 70 ชิ้นงาน 
3. ดูผลการดําเนินงานยอนหลังไดท่ีเว็บไซตกระทรวงการคลัง 

http://www.mof.go.th/home/eco_index.html  
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9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ  2560 
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. รวบรวมขอมูล 
ระเบียบท่ี
เก่ียวของ และยก
รางขอบเขตของ
งาน (TOR) 
2. ขออนุมัติ
โครงการ และ
กระบวนการจดั
จาง 
3. การดาํเนิน 
งานตามโครงการ 

1 ฉบับ 
 
 
 
 
 

1 ฉบับ 
 

70 
ช้ินงาน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        

 

หมายเหตุ 1. ดําเนินการท้ังโครงการ 104 ชิ้นงาน 
  2. การดําเนินการ ณ 30 กันยายน 2560 จํานวน 70 ชิ้นงาน 

3. โครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560 
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โครงการเสียงตามสายในการส่ือสาร 
ของบุคลากรภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
1. สาระสําคัญ 

ภารกิจหลักของกระทรวงการคลัง คือการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
กํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไปในทิศทางท่ีเหมาะสม เกิดความมีเสถียรภาพ และเปนการตอ
ยอดการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือขยายฐานภาษีทําใหสามารถจัดเก็บรายไดเขารัฐมากยิ่งข้ึน ซ่ึงความสําเร็จตางๆ 
ตองอาศัยความรวมมือและความเขาใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะภาคประชาชน เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคขางตน จึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกภาคสวน กสค. จึงจัดทําโครงการเสียง
ตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ข้ึน เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการ
เผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม และผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังตอบุคลากร
ภายในของกระทรวงฯ เพ่ือสรางความเขาใจ การรับรู-รับทราบขอมูลความเคลื่อนไหวไหวตางๆ กอใหเกิด
ความรวมมือตองาน / ภารกิจของกระทรวงฯ และกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการใน
ทายท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เ พ่ือ ให เ กิดการรั บทราบและสร า งความรู ค วาม เข า ใจ ให แกบุ คลากรภาย ในของ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลัง 
2.3 เพ่ือใหเกิดความรวมมือตองาน / ภารกิจของกระทรวงฯ  
2.4 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

3. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2560 

4. ทรัพยากร  

 งบประมาณ วงเงิน 3, 000,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 กลุมเปาหมายเกิดการรับทราบและมีความรูความเขาใจในบทบาท ภารกิจ นโยบายตางๆ ท่ีอยู
ภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง 
 5.2 บทบาท ภารกิจ นโยบาย และการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงการคลังไดรับ
การขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 
 5.3 เกิดความรวมมือตองาน / ภารกิจของกระทรวงฯ 
 5.4 แผนปฏิบัติราชการไดรับการสนับสนุนทําใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง 
เหมาะสม ตามแผนงาน 
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6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

เนื่องจากเปนระบบกระจายเสียงรวม ทําใหบุคลากรบางสวนอาจเปดรับดวยวิธีตางๆ เชนใสหูฟง จึง
จําตองเผยแพรทําความเขาใจใหเห็นถึงขอดีของสื่อดังกลาว 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กลุมสารนิเทศการคลัง info@mof.go.th   ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

1. นางสาวสมวรรณ จันทรใหญ รักษาการในตําแหนง ผอ.กสค.  โทร 2209 
2. นายปยะภัทร ไชยสาม  นักประชาสัมพันธชํานาญการ โทร 2003 
3. นายณัฐพงษ ไพศาลเวชกรรม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ โทร 2256 
4. นายอภิชาตพงษ กรรณิการ นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ โทร 2130 

8. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการเสียง
ตามสายสายในการสื่อสารของบุคลากร
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

- - ระดับ
3 

ระดับ 5 ระดับ
1 

ระดับ
2 

ระดับ
3 

ระดับ
4 

ระดับ
5 

คําอธิบายรายตัวช้ีวัด 

 - ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการเสียงตามสายสายในการสื่อสารของบุคลากรภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย 
ระดับ 1  รวบรวมและรางแผนงานโครงการ 
ระดับ 2 ผูบริหารกระทรวงการคลังอนุมัติแผนงานโครงการ 
ระดับ 3 โครงการเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
ระดับ 4 กระบวนการติดตั้งและวางระบบเสียงตามสาย 
ระดับ 5 โครงการมีการเผยแพรออกอากาศจริง 

9. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การแกไขรางขอบเขตของงาน 
 

           
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง   

 

         
กระบวนการติดตั้งและวาง
ระบบเสียงตามสาย 

    
 

       

การเผยแพรออกอากาศจริง         
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การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
 

1. สาระสําคัญ 

 ในปจจุบันประชาชนมีความคาดหวังตอบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพจากภาครัฐภาครัฐทุกภาค
สวนท่ีเปนกลไกของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการบริการ 

 สําหรับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนนั้น ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ได
กําหนดใหมีมาตรการการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางานท่ีลาสมัย ไมมีความจําเปน หรืออาจเปน
อุปสรรคตอการใหบริการประชาชน  และตามมาตรการเพ่ือบรรลุเปาหมายตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ก็ไดกําหนดใหใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา
แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ และปดประกาศใหประชาชนทราบรวมถึงใหมีการทบทวน
ระเบียบกฎหมายในการดําเนินการโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
โดยใหกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปนอกจากนั้น ตาม
เกณฑรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ซ่ึงเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก็ได
กําหนดใหการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสู
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย 

 สํานักงานรัฐมนตรี เห็นวาเพ่ือใหสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรดําเนินโครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลังข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐมนตรี ท่ีกําหนดข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานท่ี 
บุคลากรสามารถใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ และชอบดวยระเบียบกฎหมาย 

3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

4. งบประมาณ 

 - ไมมี - 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สํานักงานรัฐมนตรี มีคูมือปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน 
 2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยาถูกตอง มีคุณภาพ ชอบดวยระเบียบกฎหมาย 
 3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดเม่ือมีความจําเปน 
 4. ผูรับบริการ ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ดวยความรวดเร็ว 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
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 - ไมมี - 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นายศักดา ชนะภัย หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีโทร 2402 
 2. นางสาววันดี เจริญประวัติ หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ โทร 2431 
 3. นายศิขรินทร ลิ่มนิจสรกุล หัวหนากลุมงานประสานการเมืองโทร 2403 
 4. นางชนัญชิดา สังวาลเพชร หัวหนางานบริหารท่ัวไปโทร 2432 

8. ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
จัดทําข้ันตอนปฏิบัติงานตามแผนการ
ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานักงานรัฐมนตร ี

- - - รอยละ 
80 

รอยละ
60 

รอยละ
65 

รอยละ
70 

รอยละ
75 

รอยละ
80 

9. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 

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

อนุมัติแผน/
โครงการ 

   
 

        

ตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนงาน
จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน
ประจําป 

คณะทํางาน     
 

       

คณะทํางานฯ 
จัดทําแผนงาน
จัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน
ประจําป 

แผนงาน      
 

      

ประชุม
มอบหมายการ
จัดทํากระบวน 
งาน/ข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ
กระบวนงาน 

       
 

    

ดําเนินการจัดทํา
กระบวน งาน/
ข้ันตอนปฏิบัติ 
งานตามแผนงาน 
 
 

กระบวนงาน         
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กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ทดสอบและ
ปรับปรุง
กระบวนงาน/
ข้ันตอน
ปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน
ท่ีทดสอบ
แลว 

            

รวบรวมเปนคูมือ
ปฏิบัติงาน 

คูมือ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน 
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การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ของสํานักงานรัฐมนตรี 

 
1. สาระสําคัญ 

 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความเรียบรอยคณะรัฐมนตรีมีบทบาทสําคัญเนื่องจาก
มีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน เปนผูใชอํานาจทางการเมือง
ภายในประเทศในการบริหารราชการแผนดิน และใชอํานาจการเมืองนอกประเทศเพ่ือการติดตอและกระทํา
การเพ่ือผูกพันกับตางประเทศ มีอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ัวประเทศ
ใหนํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผล รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีจะกําหนดระเบียบหรือขอบังคับในเรื่องตางๆ เทาท่ี
ไมขัดตอกฎหมาย เพ่ือใหกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ และเปนผูพิจารณามีมติในเรื่อง
ตางๆ ท่ีกระทรวง ทบวง กรมตางๆ เสนอมาใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด  โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับผิดชอบในฐานะฝายเลขานุการทําหนาท่ีนําเสนอเรื่องท่ีกระทรวง ทบวง กรมตางๆ นําเสนอตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีท่ีจะมีการประชุมทุกสัปดาห โดยจัดทําเปนระเบียบวาระการประชุมใหรัฐมนตรีทราบลวงหนา
กอนการประชุม 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  รัฐมนตรีเจา
สังกัดเปนผูมีอํานาจลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ดังนั้นสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ท่ีประสงค
จะเสนอเรื่อง หรือความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี จะตองนําเสนอเรื่องมาเพ่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
พิจารณาลงนาม โดยสํานักงานรัฐมนตรี จะรับผิดชอบสรุปและกลั่นกรองเรื่องกอนเสนอรัฐมนตรี รวมถึง
ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบและข้ันตอนการเสนอเรื่อง  นอกจากนั้น เพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี ยังรับผิดชอบสรุปเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม พรอมเอกสารประกอบ
ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังดวย 

 อยางไรก็ดีแมข้ันตอนการดําเนินการจะมีความชัดเจน แตสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตามปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ท่ีจะเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการใหสอดคลองดวย  สํานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหนวยงานประสานระหวาง
กระทรวงการคลังและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จึงมีหนาท่ีตองสรางความเขาใจรวมกันเพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือบูรณาการการทํางานเพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีแกรัฐมนตรีวาการ และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

4. งบประมาณ 

 10,000 บาท 
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5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีทุกคน เขาใจ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานการประชุม
คณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ไมมี - 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นายศักดา ชนะภัย หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีโทร 2402 
 2. นางสาววันดี เจริญประวัติ หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ โทร 2431 
 3. นางจิรวรรณ เกษมสันต ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร 2438 

8. ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรีท่ีเพ่ิมข้ึน 

- - - รอยละ 
80 

รอย
ละ 
72 

74 76 78 80 

9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอแผน/โครงการ อนุมัติแผน/

โครงการ 
  

 

         

ตั้งคณะทํางาน
เตรียมงาน 

คณะทํางาน    
 

        

คณะทํางานประชุม
เตรียมงาน 

เตรียมงาน    
 

        

ประชุมสมัมนา             
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การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานนิติบัญญัติ 
ของสํานักงานรัฐมนตรี 

1. สาระสําคัญ 

 ประเทศไทยไดแบงแยกอํานาจอธิปไตยเปนนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ตามหลักการแบงแยก
อํานาจ โดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาหรือสถาบันนิติบัญญัติ และนอกจากรัฐสภา
หรือสถาบันนิติบัญญัติ จะมีหนาท่ีตรากฎหมายแลว ยังทําหนาท่ีควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
และทําหนาท่ีในฐานะเปนตัวแทนของประชาชนอีกดวย 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ไดบัญญัติใหสภา -นิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาโดยพระมหากษัตริยทรงตราพระราชบัญญัติ
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภานิติบัญญัติทําหนาท่ีควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินโดยการตั้งกระทูถาม การเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพ่ือซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีเม่ือ
มีปญหาสําคัญ และการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอก
อาณาเขต ซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 
หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือท่ีกระทบตอความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง 

 ในการดําเนินการประชุมนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติไดตราขอบังคับการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง
และข้ันตอนท่ีชัดเจนแลว แตอยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ การดําเนินการประชุม มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวนมาก ซ่ึงสํานักงานรัฐมนตรี ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบประสานระหวาง
กระทรวงการคลังและสภานิติบัญญัติแหงชาติ  จึงมีหนาท่ีตองสรางความเขาใจรวมกันเพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปดวย 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือบูรณาการการทํางานเพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติแกรัฐมนตรีวาการ 
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

3. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

4. งบประมาณ 

 10,000 บาท 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรของสํานักงานรัฐมนตรีทุกคน เขาใจ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 - ไมมี - 

  



แผนปฏิบัติราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2560 125 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. นายศักดา ชนะภัย หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีโทร 2402 
 2. นายศิขรินทร  ลิ่มนิจสรกุล หัวหนากลุมงานประสานการเมือง โทร 2403 
 3. นางสาวสุนิดา  เอ้ืออุฬาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร 2409 
 4. นางสาวกมลทิพย  เผาทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร 2474 

8. ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา 
คา

เปาหมาย 
เกณฑการใหคะแนน 

57 58 59 60 1 2 3 4 5 
รอยละความเขาใจรวมกันในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

- - - รอยละ 
80 

รอยละ
72 

รอยละ
74 

รอยละ 
76 

รอยละ
78 

รอยละ
80 

9. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

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

อนุมัติแผน/
โครงการ 

   
 

        

ตั้งคณะทํางาน
เตรียมงาน 

คณะทํางาน    
 

        

คณะทํางาน
ประชุมเตรียมงาน 

เตรียมงาน    
 

        

ประชุมสมัมนา             
 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



คําจํากัดความ 
 

สป.กค. : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หนวยงานในสังกัด สป.กค.  

สบก. : สํานักบริหารกลาง 
ศทส. : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สตป. : สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สนย. : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สบค. : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กกม. : กลุมกฎหมาย 
กปป. : กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 
กพร. : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กสค. : กลุมสารนิเทศการคลัง 
สตก. : สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สตน. : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
ศปท. : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สวนราชการในสังกัด : กรมธนารักษ 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง  
 : กรมศุลกากร 
 : กรมสรรพสามิต 
 : กรมสรรพากร 
 : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
 : สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

  



 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท : 0 2126 5800 ตอ 2619 

โทรสาร : 0 2273 9140 

เว็บไซต : http://palad.mof.go.th 
 
 



สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
Office of the Permanent Secretary The Ministry of Finance 
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