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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 7 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

2. ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบตัริาชการของ กลุมภารกจิ (รอยละ 0)  - เปนสวนราชการไมสังกัด         

กลุมภารกิจ จึงไมมีตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกจิ 

3. ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบตัริาชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (รอยละ 20)   

1. การปองปราม

ธุรกิจการเงนิ  

นอกระบบ 

1. ประชาชนไดรับ

ความคุมครองจาก

ธุรกิจการเงนินอก

ระบบ 

3.1 จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/

ชุมชน กลุมเปาหมาย หรือผูแทน    

ที่ผานการทดสอบหลังจากไดรับการ

เผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบ

ธุรกิจการเงนินอกระบบ 

2 1,300 - 490 1,824 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000  - กลุมเปาหมาย หมายถึง เจาหนาที่

จากหนวยงานภาครัฐทีใ่กลชิด

ประชาชน ประกอบดวย 

นายอําเภอ นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล      

ผูแทนธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ผูแทนธนาคาร

ออมสนิ ผูนําองคกรสวนทองถิ่น 

นักพัฒนาชุมชน ผูแทนกลุม

สหกรณตางๆ และเจาหนาที่ตํารวจ 

    3.2 รอยละของจํานวนเรื่องรองเรยีนธรุกิจ

การเงินนอกระบบที่ไดรับการ

ตอบสนอง 

3 90 - - - 80 85 90 95 100   
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 8 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

2. การเพิ่มขีด

ความสามารถ

ระบบ ICT เพื่อ

การบริหาร  

เศรษฐกจิทีย่ั่งยนื

ของกระทรวง 

การคลัง          

1. เพิ่มศักยภาพในการ

บริการประชาชน 

สะดวก รวดเร็ว  

และโปรงใส มีการ

เชื่อมโยงและการใช

ขอมูลรวมกัน

ระหวางหนวยงาน

ตางๆ ใหมี

ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

3.3 รอยละความสําเรจ็ของการ

ดําเนินงานตามแผนการเชือ่มโยง

เครือขายสือ่สารขอมูลกลางของ

กระทรวงการคลงัทั้งในสวนกลาง 

และสวนภมูิภาค 

4 100 - - - 60 70 80 90 100   

3. การกํากับ 

ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกดั 

1. หนวยงานในกํากบั

ดําเนินงานอยางมี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

3.4 จํานวนหนวยงานในพื้นทีเ่ปาหมาย   

ที่ไดรับการตรวจ ติดตาม 

 

2 

 

410 

 

 

245 

 

 

348 

 

 

677 

 

 

660 670 680 690 700  - สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ          

ในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคมี

จํานวนทั้งหมด 799 หนวยงาน 

    3.5 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ/

ขอสังเกตจากการตรวจราชการ        

ที่กระทรวงการคลังไดสั่งการตาม

ขอเสนอและไดรบัการตอบสนอง 

3 90 - - - 80 85 90 95 100  - ในการประเมินผล ณ สิ้น

ปงบประมาณ จะพิจารณาจํานวน

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตที่

กระทรวงการคลงัไดสั่งการไปยัง

สวนราชการตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 48 

ถึง 31 ส.ค. 49 

    3.6 รอยละการตอบสนองตอเรื่องที่ตอง

ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ

ภายในระยะเวลา 15 วัน 

3 80 - - - 60 70 80 90 100   
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง - 9 

ขอมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปาหมาย 

ป 2549 
2546 2547 2548 1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ 

4. การบริหารจัดการ

ระบบงาน

ประชาสัมพันธ 

เชิงรุก 

1. การประชาสัมพันธ 

เชิงรุกครอบคลุม

กลุมเปาหมาย        

อยางทั่วถึงและ        

มีประสิทธิภาพ        

3.7 รอยละความสําเรจ็ของการ

ดําเนินการตามโครงการเสรมิสราง

ความเขาใจใหสื่อมวลชน 

3 100 - - - 60 70 80 90 100   

4. ระดับความสาํเรจ็ของการปรบัปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รอยละ 5)   

    4. ระดับความสําเรจ็ของการปรับปรงุ

การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของจงัหวัดและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

5 5 - - - 1 2 3 4 5   

 


