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สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี: 3 
สรางศักยภาพบุคลากร 

สูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี: 3.2  
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลยุทธท่ี: 4.2  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบรหิารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

(GFMIS) 
 

กลยุทธท่ี: 3.1 
พัฒนาบุคลากร  

ดวยหลักการองคกรแหง
การเรยีนรู 

กลยุทธท่ี: 1.1 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

องคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 

กลยุทธท่ี: 1.2 
ดําเนินงานสื่อสาร

สารนิเทศการคลังในเชิงรุก
ท่ีครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลักระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2560 

กลยุทธท่ี: 2.3 
เสรมิสรางความโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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สวนท่ี 1 
กรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 - 2560 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ บนพ้ืนฐานแนวคิด หลักการ 
และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตางๆ ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
สวนท่ี 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการ
เปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวน
ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
สวนท่ี 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  

(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคง
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน 

(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 
สวนท่ี 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ  

(1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไม
ประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษา
ความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับ
การประกอบกิจการ 
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2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557– 2560 เปดเผยขอมูลให
ประชาชนรับทราบ ตามท่ีไดกําหนดในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
มาตรา 9 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได 

3. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558   

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาล และสอดรับกับแผน
บริหารราชการแผนดินในประเด็นนโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ  หัวขอท่ี 3.1.5  สงเสริมและรักษา
วินัยการคลัง 

4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557–2560 ยึดหลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี โดยการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 7 ประการ ดังนี้ 

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการมี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

5. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดยุทธศาสตร โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร

ประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) 

หลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

(Inclusive Growth) ลดความเหลื่อมล้ํา  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(Green Growth) เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุงพัฒนา
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2557– 2560 นํามาเปนหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร ดังนี้ 
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1. คนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
2. พัฒนาอยางบูรณาการแบบองครวม 

7. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

8. แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557–2560 จัดทําข้ึน เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ซ่ึงกําหนดเปาหมายเพ่ือการขับเคลื่อนทางการคลัง
และเศรษฐกิจ รวมท้ังสิ้น 3 เปาหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 

เปาหมาย ยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 1 การลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม (Narrowing Inequality 
Gap) 

1) การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก 

2) การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3) การกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 
เปาหมายท่ี 2 การเสริมสราง
ศักยภาพและเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขัน (Enhancing 
Competitiveness) 

1) การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา  

2) การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
เปาหมายท่ี 3 การรักษาความ
ยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring 
Fiscal Sustainability) 

1) การสรางความม่ันคงทางการคลัง 
2) การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

 

9. การศึกษาสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
โดยการนําปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรมา
ประกอบการวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557–2560 
ดังนี้ 

1.  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
2.  โครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาท่ี 
3.  ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 

 คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน และแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา เพ่ือจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 โดยสามารถสรุปแนวทางตามแผน
บริหารราชการแผนดินไดดังนี้ 

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 

 1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
   1.1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
    1.1.2 เยียวยาและฟนฟูอยางตอเนื่องแกบุคคลทุกฝาย 

 1.1.3 สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับความรวมมือจากทุกฝาย 

 1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” 
 1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 

1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ี
ชลประทาน 
  1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสู
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
  1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานา
ประเทศ 
  1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และปรับโครงสรางราคา 
พลังงานท้ังระบบ 

1.7.2 จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสง
ผูโดยสารสาธารณะ 

1.7.3 ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน 
1.7.4 แกไขปญหาคาครองชีพ 

1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สราง
สมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยท่ีมีหนี้ต่ํากวา 
500,000 บาท อยางนอย 3 ป และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูท่ีมีหนี้เกิน 500,000 บาท 

1.8.2  ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผูท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท 

1.8.3  จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ 
1.8.4  ใหมีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของ

ประชาชนท่ัวไป ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก 
1.9  ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 

1.10.1  เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลานบาท 
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1.10.2  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท 
1.10.3 จัดตั้ งกอง ทุนตั้ งตั ว ได ในวงเ งินประมาณ 1 ,000 ล านบาทตอ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีรวมโครงการ 
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน 

(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 
1.12 เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสราง

เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถ่ิน 
1.13.1 สนับสนุนภาร กิจของ มูลนิ ธิ ส ง เสริ ม ศิลปาชีพในการผลิต งาน

ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคา 
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ 

1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพถวน
หนา 30 บาทรักษาทุกโรค 

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน 
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 

โดยมีสภารางรัฐธรรมนูญท่ีเปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

2. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 
2.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ 
2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
2.5 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนี 

เขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

3.1.1 ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมใหแกคนสวนใหญของ
ประเทศ และใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ 

3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีสามารถตอบสนองตอความ
ตองการท่ีหลากหลายไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

3.1.3 พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรับผิดชอบตอคนสวนใหญและ
ผูดอยโอกาส 

3.1.4 ปรับโครงสรางภาษีอากรท้ังระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

3.1.5 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง 
3.1.6 ปรับปรุงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ 
3.1.7 บริหารสินทรัพยของประเทศท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนและความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ 
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 3.2 นโยบายสรางรายได 
3.2.1 สงเสริมการทองเท่ียวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
3.2.2 ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารเปนศูนยกลางการผลิตและ

การคาอาหารคุณภาพสูง 
3.2.3 สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานปโตรเลียมและพลังงาน

ทดแทนสามารถสรางรายไดจากความตองการภายในประเทศ 
3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนใหเขาสูระบบเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

3.2.5 สงเสริมใหผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบาน 
3.2.6 ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาท่ีเปนการผลิตสินคาและบริการท่ีมี

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลคาสูง 
3.2.7 เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สรางงานท่ีมีคุณภาพและมีรายไดสูง

ใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
3.2.8 สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ

การเงิน 
3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

3.3.1 ภาคเกษตร 
(1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของเกษตร 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

(3) เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตดานปศุสัตว 

(4) พัฒนาการประมง ท้ังในการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ 

(5) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง 

(6) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร 

(7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร 

(8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก 

(9) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม 
(1) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการ 

และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

(2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีใชปญญา ใช

เทคโนโลยี และใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

(3) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรกรแปรรูปบนฐานความรู 

ความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน และนวัตกรรม 

(4) สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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(5) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพข้ันพ้ืนฐานของสินคาอุตสาหกรรม 

(6) พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแหงใหม 

(7) เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม และอยูรวมกับชุมชนได 

(8) สงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดการประหยัดพลังงาน 

(9) สนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขาประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรม 

(10) เรงรัดสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ 

3.3.3 ภาคการทองเท่ียว การบริการ และการกีฬา 
(1) การพัฒนาการทองเท่ียว 

1.1) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว 

1.2) พัฒนา บูรณะ และฟนฟูแหลงทองเท่ียว 

1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียว 

1.4) สงเสริม สนับสนุนตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพท้ังจากตางประเทศและในประเทศ 

1.5) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและ

มูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว 

1.6) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ  เพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพ 

1.7) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธ สงเสริมบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน 

(2) การพัฒนาภาคบริการ 

2.1) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการใหมีองคความรู เสริมสราง
นวัตกรรมและทักษะท้ังดานภาษา 

2.2) พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาด
สูระดับภูมิภาค 

(3) การพัฒนากีฬา 
3.1) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก 
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหเพียงพอ 
3.3) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก เด็กและเยาวชนท่ีมี

ความสามารถและมีแนวโนมวาจะเปนผูมีความสามารถสูงดานกีฬา 
3.4) พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ดวยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การกีฬามาประยุกตใชอยางจริงจัง 
3.3.4 การตลาด การคา และการลงทุน 

(1) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

(2) สรางความเชื่อม่ันใหนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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(3) สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาท่ีผูประกอบการไทยมี

ศักยภาพ 

(4) ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุนใหครอบคลุมการใหสิทธิ

ประโยชนแกธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเท่ียว การกีฬา และบริการ 

(5) สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพ่ือรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม

เพ่ือลดการพ่ึงพาการสงออกไปตลาดหลัก 

(6) พัฒนาสินคาและบริการท่ีสรางโอกาสใหมในการหารายได การผลิต

สินคาและบริการ 

(7) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน และการตลาด

ภายใตกรอบความรวมมือและขอตกลงการคาเสรี 

(8) เรงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

3.4 นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และการ
บริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ 

3.4.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟาใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงเพียงพอ 

3.4.2 ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
3.4.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง 

(1) พัฒนาระบบรถไฟทางคูเชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเสนทางท่ีมี
ความสําคัญ 

(2) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
(3) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอรพอรต เรล ลิงค 

3.4.5 เรงรัดโครงการรถไฟฟา 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3.4.6 พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี 
3.4.7 พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการ

บินของไทย 
 3.5 นโยบายพลังงาน 

3.5.1 สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรางรายไดใหประเทศ 
3.5.2 สรางเสริมความม่ันคงทางพลังงาน 
3.5.3 กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอน

ตนทุนท่ีแทจริง 
3.5.4 สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก 
3.5.5 สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ 

 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.6.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ 
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3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถ่ีอันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาชน  

3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

4. นโยบายสังคมและคุณคาชีวิต 
4.1 นโยบายการศึกษา 

4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง 
4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทัดเทียมกับ

นานาชาติ 
4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ 
4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการเปดเสรี

ประชาคมอาเซียน 
 4.2 นโยบายแรงงาน 

4.2.1 สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ตําแหนงงานวางของสถานประกอบการไดโดยสะดวก 

4.2.2 ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย 
4.2.3 สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ 
4.2.4 เพ่ิมประสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากข้ึน 
4.2.5 เรงยกระดับแรงงานไรฝมือใหเปนแรงงานก่ึงฝมือและแรงงานก่ึงฝมือให

เปนแรงงานฝมือ 
4.2.6 เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ. 2558 
4.2.7 กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมการเขามาทํางานของแรงงาน

ตางดาว 
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

4.3.1 ลงทุนดานการบริการสุขภาพ 
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
4.3.3 จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพ 
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข 
4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.3.6 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬา 
4.3.7 ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 
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 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนําในการรวมเทิดทูน

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีอยูสบาย 
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา 
4.4.3 อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีเปนเอกลักษณและมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมท่ีดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ 
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคา

ทางเศรษฐกิจ 
4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุก

จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน 
 4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความม่ันคงอบอุน 
4.5.2 สรางหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอภาค 
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด 

5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
5.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
5.4 สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.5 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
5.6 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
5.7 สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานขององคความรู 
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความ

ตองการของประเทศ 
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
6.5 สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
7.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
7.3 เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ

ระหวางประเทศ 
7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุม

ประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 
7.5 สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมท้ังสงเสริม

ภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับปญหาเรื่องพรมแดน

และการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย 
7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
7.9 ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ 
7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวาง

ประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ 

8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง 
8.1.3 พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางตอเนื่อง 
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
8.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน 
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบท่ีโปรงใสข้ึน 
8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน 
8.1.9 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในภาคเอกชน 

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมท้ังระบบใหมีความ

ทันสมัย 
8.2.2 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรมดวย

มาตรการเชิงรุก ใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว 
8.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม 
8.2.4 ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม 
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8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 

8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนท้ังทางดานเทคโนโลยี เครือขาย 

และปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ี 
8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอ

ขอมูลขาวสารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักตอจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน 
จากคําแถลงนโยบายดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการ

และระยะเวลาการบริหารราชการแผนดิน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในฐานะสวนราชการ
ระดับกรมตองดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตามตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1  การเชื่อมโยงประเด็นนโยบายการบริหารราชการแผนดินกับยุทธศาสตร
และกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ประเด็นนโยบาย 
การบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3.  นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1.5  สงเสริมและรักษาวินัยการ
คลัง  โดยปรับปรุงแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณของประเทศให
สอดคลองกับกําลังเงินของแผนดิน 
รวมท้ังเรงออกกฎหมายการเงิน
การคลังของรัฐบาลเพ่ือใหเปน
กลไกในการกํากับและเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี  1  
เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง  
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2  
พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางศักยภาพบุคลากรสู 
ความเปนเลิศ 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
 
 
 

กลยุทธท่ี 1.1   
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ 
กลยุทธท่ี 1.2  
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังใน
เชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 2.1 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 2.2  
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกร 
กลยุทธท่ี 2.3  : เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 3.1  
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร
แหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 3.2  
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธท่ี 4.1 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 
กลยุทธท่ี 4.2  
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนําสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาประมวลและสรุปแยกออกเปนหมวดตางๆ ได8 
หมวด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  การประมวลและสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 

หมวด สาระสําคัญ 
1 

(มาตรา 6) 
 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 การกําหนดเปาหมายท่ีตองการบรรลุผล 7 ประการ 

- เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

- เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

- ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
- มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

- ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง 
ความตองการ 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 

2 
(มาตรา 7 - มาตรา 8) 

 
 
 
 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 การกําหนดนิยามวาดวยการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของ

ประชาชน 
 การวางแนวทางการดําเนินการ 5 ประการ 

- การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการ 

- การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได 
- การวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบตอประชาชน 

- การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมสวนรวม และ
ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให
เหมาะสม 

- การแกไขปญหาและอุปสรรคโดยเร็ว 
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หมวด สาระสําคัญ 
3 

(มาตรา 9 - มาตรา 19) 
 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 

- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกอนการดําเนินงานตามภารกิจ 

- แผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย รายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การแกไขหรือบรรเทาผลกระทบตอประชาชน 

 การบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน 
 การจัดการความรูและพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 การจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 การบริหารเชิงยุทธศาสตร 

- แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

- แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

4 
(มาตรา 20 - มาตรา 26) 

 
 

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การจัดทําและเผยแพรแผนการทํางาน เปาหมาย ระยะเวลาแลวเสร็จ 

และงบประมาณของงานหรือโครงการใหขาราชการ และประชาชนทราบ 
 การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ 
 การจัดซ้ือจัดจางอยางเปดเผยและเท่ียงธรรม 
 ความรวดเร็วและยืดหยุนคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 

 
5 

(มาตรา 27 - มาตรา 32) 
 

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการมอบอํานาจ 
 การปรับปรุงข้ันตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 การจัดทําและแสดงแผนภูมิข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน 

สําหรับงานบริการประชาชน 
 การจัดตั้งศูนยบริการรวมของทุกสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน 

 
6 

(มาตรา 33 - มาตรา 36) 
 

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
 การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

โครงสราง และอัตรากําลัง 
 การทบทวนเพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ           

และขอบังคับ 
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หมวด สาระสําคัญ 
7 

(มาตรา 37 - มาตรา 44) 
 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 การประกาศกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวเสร็จ 
 การจัดระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกและความ

รวดเร็วแกประชาชน 
 การรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชน 

ขาราชการ และสวนราชการอ่ืน 
 การเปดเผยขอมูลของทางราชการ 
 

8 
(มาตรา 45 - มาตรา 49) 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลสวนราชการและการประเมินผูปฏิบัติงาน 
 การจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ 
 

9 
(มาตรา 50 - มาตรา 53) 

 

บทเบ็ดเตล็ด 
 การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรมหาชน และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ 
 

 

การกําหนดกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังคํานึงถึงเปาหมายเพ่ือการบริหาร
ราชการท่ีดี โดยสามารถนํามาเชื่อมโยงไดดังตาราง 

ตารางท่ี 3  การเชื่อมโยงเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีกับกลยุทธ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
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เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การบริหารราชการเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การบริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน - ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
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เปาหมาย กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
การปรับปรุงภารกิจของสวน
ราชการ 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
 

การอํานวยความสะดวกและ 
การตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
 

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) การสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness) หลุดพน

จากประเทศรายไดปานกลาง เปาหมาย: เศรษฐกิจขยายตัว รายไดตอหัวเพ่ิมข้ึน  
2) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) 

ลดความเหลื่อมล้ํา เปาหมาย: ความยากจนลดลง มีการกระจายรายไดมากข้ึน เพ่ือลดชองวางระหวาง
คนรวยและคนจน 

3) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปาหมาย: ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 

4) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เปาหมาย: กลไกภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ยุทธศาสตรประเทศสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ไดดังแผนภาพท่ี 2 
 

 
       
ยุทธศาสตรประเทศ     ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

 
  

การลดความเหลื่อมล้ํา 
(Inclusive Growth) 

 

8. การสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) 

การเติบโตท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 

(Green Growth) 
 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

(Growth & 
Competitiveness) 

 

7. การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง 
 

6. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน  
 

5. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือกาวสูเศรษฐกิจระดับภมูิภาคและระดับโลก 
 

4. การสนับสนนุการจัดต้ังธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา 
(Value Creation)  
 

3. กระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม  

2. การสรางระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net)  

1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก  

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

การสรางความสมดุล 
และปรับระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 
(Internal Process) 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรประเทศ 
 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

การลดความเหลื่อมล้ํา 
(Inclusive Growth) 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

(Growth & 
Competitiveness) 

 

การเติบโตท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 

(Green Growth) 
 

การสรางความสมดุล 
และปรับระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 
(Internal Process) 

 

1. เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง  

กลยุทธ :  
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
1.2 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี

ครอบคลมุ 
ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ :   
3.1 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรยีนรู 
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดาํเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
2.3 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนา โดยมุงเนน “คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา” ใหความสําคัญกับความอยูดี มีสุขของประชาชน และ“การพัฒนาอยางบูรณาการแบบ
องครวม” บูรณาการเชื่อมโยงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาชนและชุมชน เริ่มตนจากการพ่ึงพาตนเอง แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุมพ่ึงพากัน
และกัน เพ่ือความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน ซ่ึงจากกระบวนทัศนการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มีวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ดังนี้ 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอ

การเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับ

การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
กลยุทธท่ี 1: สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถ

จัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
กลยุทธท่ี 2: จัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกัน

ระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธท่ี 3: เสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคม

และสรางการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 
กลยุทธท่ี 4 : เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง

ผลประโยชนของสังคมและ เสริมสรางการบริหารราชหารแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1: ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
กลยุทธท่ี 2: พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธท่ี 3: สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองคกรรวม 
กลยุทธท่ี 4: สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 5 : เสริมสรางความแข็งแรงของสถาบันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน 

กลยุทธท่ี 1: พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 2: เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
กลยุทธท่ี 3: สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
กลยุทธท่ี 4: สรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
กลยุทธท่ี 5: สรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน 
กลยุทธท่ี 6: สรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

และความเขมแข็งภาคเกษตร 
กลยุทธท่ี 7: ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร

และพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1: ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 2: พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 3: พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
กลยุทธท่ี 4: บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมยางมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธท่ี 1: พัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ  

กลยุทธท่ี 2: พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
กลยุทธท่ี 3: สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 4: เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต

บทบาทท่ีสรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 
กลยุทธท่ี 5: สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
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กลยุทธท่ี 6: มีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต 
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 

กลยุทธท่ี 7: เสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือ
กับองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไร 

กลยุทธท่ี 8: เรงรัดการใชประโยชน จากขอตกลงการคาเสรีท่ีผลบังคับใชแลว 
กลยุทธท่ี 9: สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน

เอเชีย รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
กลยุทธท่ี 10: ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี การพัฒนา

ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 1: อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 2: ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมความ

พรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 3: ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน 
กลยุทธท่ี 4: เตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
กลยุทธท่ี 5: สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม และวิกฤติจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธท่ี 6: เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความ

ตกลงและพันธะกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 7: ควบคุมและลดมลพิษ 
กลยุทธท่ี 8: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
หลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร โดยสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี  4  การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

หลักการและแนวทาง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1) คนเปนศูนยกลางการพัฒนา เนนความอยู
ดีมีสุขของประชาชน 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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หลักการและแนวทาง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2) การพัฒนาอยางบูรณาการแบบองครวม 
เนนการบูรณาการเชื่อมโยงในทุกมิติ 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วิสัยทัศน  
 “สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 
1. สงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ 
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 
1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต  
2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

3.1 สงเสริมความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางแทจริงแกสํานักงาน ป.ป.ช. และ 
องคกรอิสระอ่ืนๆ ท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต 

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการกระจายอํานาจการตอตานการทุจริตไปสู
สวนทองถ่ิน 

3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายตอตานการทุจริต 
3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบทรัพยสินนักการเมือง ขาราชการ และ

การทุจริตเชิงนโยบาย 
3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนและสงเสริมความซ่ือสัตยใน

ภาคธุรกิจเอกชน 
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3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 
3.8 จัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรใน 
หนวยงานตอตานการทุจริตอยางเครงครัด (Code of Conduct) 

4.2 สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพของบุคลากรและมาตรฐานคาตอบแทน
พิเศษ 

4.3 สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกรตางประเทศ 
4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 
4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการทุจริต 
4.6 สรางมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตอตานการทุจริต 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยนํามาเปนหลักการและแนวทางในการวางกลยุทธขององคกร ตามตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 5  การเชื่อมโยงหลักการและแนวทางจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตกับกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
สรางวินัยแกทุกภาคสวน 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
-  ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตาน
การทุจริต 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
-  ดําเนินงานสารนิเทศการคลังในลักษณะเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

- เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
- กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลังกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร เพ่ือการขับเคลื่อนทางการคลัง
และเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

วิสัยทัศน  
 

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 

 

พันธกิจ/ภารกิจตามกฏหมาย  
 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี  
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะ  

และบริหารพัสดุภาครัฐ   
4. บริหารท่ีราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอ่ืนๆของรัฐ 

 

เปาหมาย (Goals) 
 

1.  การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap) 
2.  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
3.  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 

 

จากเปาหมายกระทรวงการคลังสามารถกําหนดยุทธศาสตรกระทรวงการคลังไดดัง
ตารางท่ี 6 ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
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ภาพรวมยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ปงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 
เปาหมายท่ี ๑ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap) 
๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหแกคนฐานราก 

๑.๑ การพัฒนาทุนมนุษย ๑.๑.๑ การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียม 
๑.๑.๒ การยกระดับความรูและทักษะการประกอบ
อาชีพใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๑.๒ การเสริมสรางความรู
ความสามารถทางการเงิน 

๑.๒.๑ การใหความรูทางการเงิน (Financial 
Literacy) 
๑.๒.๒ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(Financial Inclusion) 
๑.๒.๓ การเสริมสรางความมั่นคงดานการเงิน 
(Basic Financial Security) 

๑.๓ การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๑.๓.๑ การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและ
เกษตรกรรายยอย 
๑.๓.๒ การสงเสริมการรวมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

๒. การขยายระบบสวัสดิการ
พ้ืนฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๒.๑ การขยายความคุมครอง
สวัสดิการทางสังคมใหครอบคลมุ
ประชาชนทุกกลุม 

๒.๑.๑ การจัดสวัสดิการสังคมใหแรงงานนอกระบบ 
(ลูกจางนอกระบบ เกษตรกรรายยอย อาชีพอิสระ) 
๒.๑.๒ การสงเสริมหลักประกันดานรายได การดูแล
และการมีงานทําของผูสูงอาย ุ

๒.๒ การปรับปรุงการบริหารจดัการ
สวัสดิการของภาครัฐ 

๒.๒.๑ การปรับปรุงสิทธิประโยชนข้ันพ้ืนฐานให
เหมาะสม 
๒.๒.๒ การสรางระบบเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๒.๓ การสรางภาคีรวมในการจดัระบบสวัสดิการ 
๒.๒.๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
นอกงบประมาณท่ีเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน 

๒.๓ การลดรายจายผูมีรายไดนอย ๒.๓.๑ การลดภาระคาครองชีพผูมีรายไดนอย 
๓. การกระจายรายไดและการถือ
ครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

๓.๑ การปฏิรปูกลไกการกระจาย
รายไดและทรัพยสิน 

๓.๑.๑ การปรับโครงสรางภาษีเพ่ือสนับสนุนการ
กระจายรายได 
๓.๑.๒ การสรางความเปนธรรมในการถือครอง
ทรัพยสิน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 
เปาหมายท่ี ๒ การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
๑. การสนับสนุนการจดัตั้งธุรกิจ 
การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการ
สรางมลูคา (Value Creation) 

๑.๑ การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ 
SMEs, Microenterprises 

๑.๑.๑ การสรางแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาผลติภาพการ
ผลิต (Productivity) 
๑.๑.๒ การสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ(Management 
Capability & Product Standard) 
๑.๑.๓ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(Access to Finance) 

๑.๒ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของภาคเอกชน 

๑.๒.๑ การสรางแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี
ภายในประเทศและเช่ือมโยงเพ่ือใชในเชิงพาณิชย 
(Commercialize Knowledge) 

 ๑.๒.๒ การสงเสริมการเขาถึง การปรับใช/ขยายผล 
และการเพ่ิมประสิทธิผลการใชงานเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 
๑.๒.๓ การสนับสนุนแหลงทุนเพ่ือ R&D และ
นวัตกรรม 

๑.๓ การสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ๑.๓.๑ การสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๑.๓.๒ การสงเสริมการบรโิภคสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๒. การเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือ 
กาวสูเศรษฐกิจระดับภูมภิาคและ
ระดับโลก 

๒.๑ การสนับสนุนการพัฒนาหวงโซ
อุปทาน 

๒.๑.๑ การสนับสนุนการสรางเครือขายทางธุรกิจ
ของภาคเอกชน (Clustering) 
๒.๑.๒ การเช่ือมโยงธุรกิจไทยกับหวงโซอุปทานโลก
ในเชิงการใชความรวมมือระหวางประเทศ 

๒.๒ การใชมาตรการทางการเงินการ
คลังเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุนของ
ไทยในตางประเทศ 

๒.๒.๑ การผลักดันใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพไป
ลงทุนในตางประเทศ 

๓. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

๓.๑ การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทาง
ธุรกิจและการลงทุนของประเทศ 

๓.๑.๑ การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจและการลงทุนของ
ประเทศ (Facilitation & Regulation) 

๓.๒ การผลักดันการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 

๓.๒.๑ การพัฒนาดานโลจสิติกส 
๓.๒.๒ การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการนํ้า 
๓.๒.๓ การพัฒนาดานการวิจัยและพัฒนา 

๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การเงิน 

๓.๓.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดเงินตลาดทุน 
๓.๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบสถาบัน
การเงิน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค 
เปาหมายท่ี ๓ การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
๑. การเสริมสรางความมั่นคง
ทางการคลัง 

๑.๑ การบริหารจัดการรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ 
๑.๑.๒ การขยายฐานภาษี 
๑.๑.๓ การปรับระบบภาษีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑.๒ การบริหารจัดการรายจายอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๑.๒.๑ การบริหารงบประมาณรายจายอยางโปรงใส 
และมีอัตราการเติบโตของคาใชจายท่ีเหมาะสม 
๑.๒.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ 

๑.๓ การบริหารจัดการทรัพยสินของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ การบริหารทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ การบริหารจัดการหน้ีสินและ
ความเสีย่งทางการคลัง 

๑.๔.๑ การรักษาวินัยทางการคลัง 

๒. การสงเสริมความโปรงใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-
Corruption) 

๒.๑ การขจัดโอกาสทุจรติ ๒.๑.๑ ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมความโปรงใส 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวง 
การคลัง 

๓.๑ การปรับปรุงระบบฐานขอมลู ๓.๑.๑ เช่ือมโยงระบบ IT ของท้ัง ๓ กรมจดัเก็บ
ภาษี 
๓.๑.๒ เช่ือมโยงขอมูลการคลังทองถ่ิน 

๓.๒ การพัฒนาบุคลากร ๓.๒.๑ ขยายความรวมมือในการแลกเปลีย่นทาง
วิชาการ 
๓.๒.๒ สรางองคความรูของบุคลากรใหมคีวามเปน
สากล 

๓.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๓.๓.๑ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลระยะยาว 
ตัวช้ีวัดและการประเมินผลกระทบ 
๓.๓.๒ บูรณาการระบบบริหารจดัการเพ่ือใหการ
จัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังสามารถนํายุทธศาสตรกระทรวงการคลังมา
เปรียบเทียบกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดังแผนภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวาง
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เปาหมายท่ี ๑ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
(Narrowing Inequality Gap) 

1. เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง  

กลยุทธ :  
1.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
1.2 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

เปาหมายท่ี ๒ การสนับสนนุศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขนั  

(Enhancing Competitiveness) 

ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

3. สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ :   
3.1 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
3.2 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

4. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 
4.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

2. พัฒนาและบริหารจัดการการดาํเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธ :   
2.1 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
2.3 เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี ๓ การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง 
(Ensuring Fiscal Sustainability) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของกระทรวงการคลัง 

 

กลยุทธท่ี 1  
การปรับปรุงระบบฐานขอมลู 

 

กลยุทธท่ี 2  
การพัฒนาบุคลากร 

 

กลยุทธท่ี ๓  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนําปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีสําคัญและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรมาศึกษา วิเคราะหประกอบการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้  

1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557- 2560 จัดทําข้ึนภายใตการ
ประมวลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีเนื้อหา 
สาระสําคัญ และมีสวนราชการท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย ประกอบดวย 

ตารางท่ี 7  การสรุปเนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ และ  
สวนราชการท่ีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
 

กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 

อํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลัง และสวนราชการในสังกัด ซ่ึง
แบงออกเปน 9 กรม และ 1 หนวยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

2. พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

การบริหารงานบุคคลและการจัดระบราชการพลเรือน และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการท่ีดูแลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและ
การจัดระบราชการพลเรือน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

3. กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  

ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเก่ียวกับ
การพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปน
แผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการท่ัวไป
ของกระทรวงท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัด 
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
(2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมท้ังการแปลง
นโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
รวมถึงการกําหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

ราชการและเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
(6) เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพ่ือเสริมสราง
ความเชื่อม่ันตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนํา
เก่ียวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมท้ังการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของ
สํานักงานปลัดกระทรวง หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

4. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการ พ.ศ .2548 

ขอบเขตการตรวจราชการ อํานาจและหนาท่ีของผูตรวจราชการ 
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ และ
มาตราฐานการปฏิบัติหนาท่ีและจริยธรรมการตรวจราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

5. ระเบียบการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง พ.ศ .
2554 

อํานาจหนาท่ีของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลักษณะของ
การตรวจราชการ แผนการตรวจราชการ 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

6. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย
การตรวจสอบภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2551 

คําจํากัดความ หนาท่ีความรับผิดชอบและขอบเขตงานของการ
ตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติของหนวยรับตรวจ 

กลุมตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

7. กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน สป.กค.   

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมตรวจสอบภายใน 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

8. ระเบียบสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2549 

การดําเนินงานดานสวัสดิการของ สป.กค. ท่ีนอกเหนือไปจาก
สวัสดิการของทางราชการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

9.พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล เอกสารประวัติศาสตร องคประกอบและ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร และบทลงโทษ 
 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

10. พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 

การกําหนดเปาหมาย  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุง
ภารกิจของสวนราชการ และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  

สํานักนายกรัฐมนตรี 

11. พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

คําจํากัดความ ลักษณะความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร อํานาจและ
หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

12. พระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

คําจํากัดความ ธุรกิจบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
บทลงโทษ และการเปนตนฉบับของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

13. ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การบริหารงาน
คอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547 

ระบบคอมพิวเตอร และระบบงานคอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง 
และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการ
คอมพิวเตอรของ
กระทรวงการคลัง 

14. ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 

การบริหารงบประมาณรายจายสวนราชการ การจัดสรรงบประมาณ
การใชงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหาร
งบกลาง และการรายงานผล 

สํานักงบประมาณ 

15. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 

กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการจัดหาพัสดุ องคประกอบ
ของคณะกรรมการ วิธีการจัดหา ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจาง 
หลักประกัน และการจางท่ีปรึกษา 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

16. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 

องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ข้ันตอนการ
จัดหาพัสดุ ประกอบดวย (1) การเตรียมดําเนินการ (2) การยื่นซอง
ขอเสนอทางเทคนิค (3) วิธีการเสนอราคาและมาตรการรักษา
ความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

17.พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

การกระทําละเมิดตอเอกชนและหนวยงานภายนอก 
สิทธิการดําเนินคดีตอผูเสียหาย  สิทธิไลเบี้ยของหนวยงานรัฐการ
เรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน 
 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

18.พระราชบัญญัติความ การกระทําละเมิดตอเอกชนและหนวยงานภายนอก สํานักนายกรัฐมนตรี 
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กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการ 

ท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมาย 

รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

สิทธิการดําเนินคดีตอผูเสียหาย  สิทธิไลเบี้ยของหนวยงานรัฐการ
เรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน 

19. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย
การปฏิบัติงานสารบรรณ
ของกระทรวงการคลังดวย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

การกําหนดหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติการรับและสงหนังสือผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

20. ระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง วาดวย
การสงหนังสือเพ่ือเวียนแจง
ใหหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังทราบ
และถือปฏิบัติดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

การกําหนดหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติการรับและสงหนังสือเพ่ือ
เวียนแจงใหหนวยงานในสังกัดผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

สํานักบริหารกลาง 
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

21. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
การดําเนินการเม่ือหนวยงานของรัฐเกิดความเสียหาย  
การแตงตั้งและหนาท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  
การชดใชคาเสียหาย การผอนชําระเงิน 
กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานภายนอก 
การใชเงินผิดระเบียบ การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน อุบัติเหตุ 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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2) โครงสรางสวนราชการและภารกิจหนาท่ี 

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกําหนดข้ึนตามภารกิจหนาท่ีของ
หนวยงานตางๆ ภายในสังกัด ซ่ึงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง แกไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 แบงสวนราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

  

1. สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
2. สวนตรวจสอบภายในระดับกร 
1  สวนตรวจสอบภายในระดับกร 
 

แผนภาพท่ี 5  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมกฎหมาย 

กลุมสารนิเทศการคลัง สํานักบริหารกลาง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1. สวนอํานวยการ 
2. สวนบริหารการคลัง 

3. สวนบริหารการพัสด ุ
4. ฝายบริหารงานทั่วไป 1. สวนนโยบายและสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. สวนพัฒนาระบบงานประมวลผลขอมูลสารสนเทศ 
3. สวนบริหารจัดการขอมลูสารสนเทศกระทรวงการคลัง 
4. สวนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 
5. สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. สวนบรกิารระบบเครอืขาย 
7. สวนบรกิารระบบการเงินการคลังภาครฐั 

8. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. สวนพัฒนาระบบตรวจสอบ 
2. สวนตรวจราชการ 
3. สวนแผนและประเมนิผล 
4. สวนรับเรือ่งราวรองทกุข 
5. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

1. สวนพัฒนายุทธศาสตรและแผน 
2. สวนติดตามและประเมินผล 
3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

1. สวนบริหารอัตรากําลัง 
2. สวนบริหารงานบุคคล 
3. สวนพัฒนาบุคคล 
4. สวนวนิัยและคุณธรรม 
5. ฝายบริหารงานทั่วไป 
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จากโครงสรางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทําใหทราบ
ถึงภารกิจท่ีสําคัญของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีผูรับผิดชอบในแตละ
ภารกิจ ดังนี้ 

ตารางท่ี 8  การสรุปภารกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
 

3) ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถวิเคราะหโดยใชหลักการ 
S.W.O.T. Analysis (Strength Weakness Opportunity Threat) ซ่ึงเปนการวิเคราะหสมรรถนะ
ภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก จากการออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ประกอบดวยหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสวนราชการท้ังภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง ทําใหทราบถึงปจจัยในแตละหัวขอและสามารถสรุปไดดังนี้ 

ลําดับท่ี ภารกิจ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1 เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
ทุกหนวยงานในสังกัด 

 
2 พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเปน

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึง
การกําหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

4 ดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

กลุมกฎหมาย 
 

5 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว
รองทุกขของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 

สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

กลุมตรวจสอบภายใน 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

6 เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชน เพ่ือเสริมสราง
ความเชื่อม่ันตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุมสารนิเทศการคลัง 
 

7 เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมท้ังการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
8 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ทุกหนวยงานในสังกัด 
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ตารางท่ี 9  การแสดง S.W.O.T. Analysis  ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และความคิด

ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร 
S2. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงานกับ

หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงาน ก.พ. 
สํานักงาน กพร. สํานักงบประมาณ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เปนตนใกลชิดกับขอมูล และมีระบบ
เครือขายขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน
ในสังกัด 

S3.  มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุมในทุกดาน 

S4.  องคกรมีขนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนนอย  
ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน 

S5.  ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด 

 

- ใกลชิดผูกําหนดนโยบาย เปนศูนยกลางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : S1 S2 S3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรุก และ 
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 

W2. ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวาง
กันภายในองคกร 

W3. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)  
ขาดความชัดเจน 

W4. การประชาสัมพันธบทบาท หนาท่ี และงานขององคกร
ไมเพียงพอ 

W5. ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกิจเฉพาะงาน
สนับสนุน 

 
 
 
 
 
 

- การสรรหาบุคลากรรุนใหมเขาสูองคกรยังไมมีความเขมขน
เพียงพอ  
ทําใหขาดประสิทธิภาพและเกิดปญหาภายในองคกรเอง 

- ภารกิจหลักท่ีสําคัญๆ ของกระทรวงมีกฏหมายใหสวน
ราชการอ่ืนในสังกัดเปนผูมีอํานาจและรับผิดชอบแทน 

 
 

(หมายเหตุ : W1 W2 W3 คือลําดบัความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
 

O1. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O2. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัติภารกิจ
ท้ังในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O3. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส 
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

O4  การบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุนหนวยงาน
ในการนําความรูไปเปนเครื่องมือในการยกระดับ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O5  นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุน และกําหนดทิศทาง
บริหารงานไวอยางชัดเจน 

 
 
 
 
(หมายเหตุ : O1 O2 O3 คือลําดบัความสําคญั 3 ลําดับแรก) 

T1. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายท่ีมาจากผลกระทบ
ทางการเมือง 

T2. ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐท่ีไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร 

T3. ปริมาณงานท่ีนอกเหนือภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 
งานใหความรวมมือจากหนวยงานภายนอก งาน
ตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตองานประจํา 

T4.  ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจาก
หนวยงานภายนอก 

T5.  การไดรับงบประมาณท่ีไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานของ สป.กค. 

 
 
 

- มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารเปนประจํา ทําใหไมมีความ
ตอเนื่องในการดําเนินภารกิจหลักขององคกร 

 
(หมายเหตุ : T1 T2 T3 คือลําดับความสําคญั 3 ลําดับแรก) 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังการวิเคราะห
สมรรถนะภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพองคกรออกเปนแตละ
หัวขอไดดังนี้ 

จุดแข็ง จุดออน 

 สป.กค. มีผูบริหารท่ีมีความเปนผูนําและมี
วิสัยทัศน นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาองคกร  
ทําใหเกิดความชัดเจนของนโยบายและยุทธศาสตร 
ตลอดจนเปนศูนยกลางในการบูรณาการงานตางๆ 
ของกระทรวงการคลัง โดยมีความพรอมทางดาน
เครือขายขอ มูลข าวสาร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย มาสนับสนุนแผนงาน/โครงการ 
เ กิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและบรรลุ
เปาหมายมากยิ่งข้ึน 

 

 บุคลากรของ สป.กค. ตองนําความรูท่ีได
จากการศึกษา อบรมมาปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางานใหเปนเชิงรุก ประกอบกับใหความรวมมือ
ในการประสานงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ในการทํางานและบังเกิดผลสําเร็จตามยุทธศาสตร
ท่ีกําหนด ตลอดจนกําหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรอยาง เปนระบบ อาทิ  การกําหนด
แนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Path) รวมท้ังการถายทอดความรูระหวางกัน  

โอกาส ภัยคุกคาม 

 องคความรู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม และหลักธรรมาภิบาล สามารถนํามาพัฒนา
บุคลากร และเ พ่ิมประสิทธิภาพการทํางานได 
ตลอดจนกฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. เปน
ศูนยกลางในการดําเนินงานตางๆ ของกระทรวง  
การคลัง ซ่ึงการบริหารจัดการภาครัฐใหการสนับสนุน
หนวยงานในการนําความรูไปเปนเครื่องมือในการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งทา งก า ร เ มื อ ง มี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการทํางาน 
และปริมาณงานท่ีนอกเหนือจากภารกิจหลัก  
ทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน ตลอดจน
ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีไมเพียงพอตอความ
ตองการ ทําใหขาดสิ่งจูงใจในการทํางาน ดังนั้น 
ควรเพ่ิมสวัสดิการหรือคาตอบแทน เพ่ือแบงเบา
ภาระคาครองชีพ ท่ีสู ง ข้ึน และจัด กิจกรรม
นันทนาการเพ่ือสรางแรงจูงใจและเกิดความผอน
คลายจากการทํางาน 

 

ตารางท่ี 10  การประเมินสถานภาพองคกรจากการ S.W.O.T. Analysis   
 
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวยวิธี SWOT Analysis สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลังไดดําเนินการกําหนดกลยุทธดวยวิธี SWOT  MATRIX ปรากฏผล ดังนี้ 
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ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความเปนผูนํา และ

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกร 
S2. เปนศูนยกลางในการติดตอ และประสานงาน

กับหนวยงานในระดับนโยบาย เชน 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน กพร. สํานกั
งบประมาณ และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เปน
ตนใกลชิดกับขอมูล และมรีะบบเครือขาย
ขอมูลขาวสารทีเ่ชื่อมโยงกับทกุหนวยงานใน
สังกัด 

S3.    มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด และเปาหมายการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและครอบคลุมในทกุดาน 

S4.    องคกรมขีนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนนอย  
ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน 

S5.    ใกลชิดกับขอมูล และมรีะบบเครอืขายขอมูล
ขาวสารที่เชือ่มโยงกับทกุหนวยงานในสังกัด 

- ใกลชิดผูกําหนดนโยบาย เปนศูนยกลางการ
บริหารงาน 

จุดออน (W) 
W1. ถนัดงานประจํา ขาดการทํางานในเชิงรกุ 

และขาดความคิดริเริม่สรางสรรคในการ
ทํางาน 

W2. ขาดการประสานงานและการถายทอด
ความรูระหวางกันภายในองคกร 

W3. ระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Path) ขาดความชดัเจน 

W4.   การประชาสัมพันธบทบาท หนาที่ และงาน
ขององคกรไมเพียงพอ 

W5.   ภารกิจหลักไมชัดเจน องคกรมีภารกจิ
เฉพาะงานสนับสนุน 

- การสรรหาบุคลากรรุนใหมเขาสูองคกรยังไมมี
ความเขมขนเพียงพอ  
ทําใหขาดประสิทธิภาพและเกิดปญหาภายใน
องคกรเอง 

- ภารกจิหลักที่สําคัญๆ ของกระทรวงมีกฏหมาย
ใหสวนราชการอื่นในสังกดัเปนผูมีอํานาจและ
รับผิดชอบแทน 

โอกาส (O) 
O1. องคความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

O2. กฎกระทรวงมอบอํานาจให สป.กค. ปฏิบัตภิารกจิทั้ง
ในระดับกระทรวงและในระดับกรม 

O3. กระแสสังคมเรงรัดใหภาคราชการมีการบรหิาร
จัดการทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปรงใส 
และเปนธรรม สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

O4    การบริหารจัดการภาครฐัใหการสนับสนุนหนวยงานใน
การนําความรูไปเปนเครื่องมือในการยกระดบั 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

O5    นโยบายรัฐบาลที่สนับสนนุ และกําหนดทิศทาง
บริหารงานไวอยางชัดเจน 

กลยุทธเชิงรุก (SO) 
SO1.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
        ภาครฐั  
SO2.  กํากับตรวจสอบการดําเนนิงานของหนวยงาน

ในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธผิล 
 

กลยุทธพลิกฟน (WO) 
WO1.  พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหง

การเรียนรู 
WO2.  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

WO3.  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กระทรวงการคลัง 

WO4.  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส  
(GFMIS) 

ภัยคุกคาม (T) 
T1. การเปล่ียนแปลงของนโยบายที่มาจากผลกระทบทาง

การเมือง 
T2. ผลตอบแทน ส่ิงจูงใจ และสวัสดิการของรฐัที่ไม

เพียงพอตอความตองการของบุคลากร 
T3. ปริมาณงานที่นอกเหนอืภารกิจมีจํานวนมาก อาทิ 

งานใหความรวมมอืจากหนวยงานภายนอก งานตาม
นโยบายรัฐบาล ซ่ึงสงผลตองานประจํา 

T4.    ขาดความรวมมือและขาดการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ภายนอก 

T5.    การไดรับงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของ สป.กค. 

- มีการเปล่ียนแปลงผูบริหารเปนประจํา ทําใหไมมีความ
ตอเนื่องในการดําเนินภารกจิหลักขององคกร 

 

กลยุทธเพ่ือการขยายงาน (ST) 
ST1.  ดําเนนิงานส่ือสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกที่

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธภิาพ 

 

กลยุทธเพ่ือการปรับปรุง (WT) 
WT1. ขับเคล่ือนทางยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ 
WT2. เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ตารางท่ี 11  การกําหนดกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังดวยวิธี SWOT  MATRIX 
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จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทําใหทราบถึงแหลงท่ีมาความเสี่ยงขององคกร 
หรือปจจัยเสี่ยง ซ่ึงสามารถสรุปเปนปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกไดเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 
 ความรู และความชํานาญงานของบุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององคกร 
 ความกาวหนาในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความรวมมือและการประสานงาน 

 

 นโยบายของรัฐบาล 
 หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงาน 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 

 

ตารางท่ี 12  การสรุปปจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดนําปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกมาพิจารณา 
ศึกษาใหการวางกลยุทธขององคกรคลอบคลุมและเชื่อมโยงกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ดังตาราง 

 
ปจจัยเส่ียง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ภายใน 
 ความรู และความชํานาญงานของ

บุคลากร 
 ทัศนคติ และวัฒนธรรมขององคกร 
 ความกาวหนาในสายอาชีพ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 การสื่อสาร ความรวมมือและการ

ประสานงาน 
 

 
 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารกระทรวงการคลัง 
 

 ภายนอก 
 นโยบายของรัฐบาล 
 หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงาน 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ระบบการตรวจสอบจากภายนอก 
 

 
 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 
 เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 



แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2560 49 

ปจจัยเส่ียง กลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
 ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี 13  การเชื่อมโยงปจจัยเสี่ยงกับกลยุทธของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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สวนท่ี 2 
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2560 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2560 
 

วิสัยทัศน :  มุงสูความเปนเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ : 

1. พัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหารจัดการใหองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ ในดานทรัพยากรบุคคลและระบบขอมูลสารสนเทศ 

 

เปาประสงค  : 

1. ยุทธศาสตรท่ีมีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการท่ีโปรงใส มุงสูประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 

2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค : ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของกระทรวงการคลังและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 

กลยุทธท่ี 1.1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือใหหนวยงานนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลยุทธท่ี 1.2 : ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคของกลยุทธ : พัฒนาระบบการดําเนินงานสารนิเทศการคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค :  หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธท่ี 2.1  :  กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปาประสงคของกลยุทธ : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธท่ี 2.2  :  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 

กลยุทธท่ี 2.3  : เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ือการพัฒนาองคกรใหเกิดความโปรงใส 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  สรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค :  บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธท่ี 3.1 : พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงคของกลยุทธ : บุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มุงประโยชนสุขของประชาชน 

กลยุทธท่ี 3.2  :  พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปาประสงคของกลยุทธ : เพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :  บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงค :  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธท่ี 4.1 :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

เปาประสงคของกลยุทธ  :  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง  ทันสมัย  รวมท้ังการเชื่อมโยงเครือขาย การใชขอมูลรวมกันอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 4.2  :  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

เปาประสงคของกลยุทธ :  เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ความเช่ือมโยงระหวางกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
 

ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ีครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมสารนิเทศการคลัง 

กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักบริหารกลาง 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
กลุมกฎหมาย 
 

เสริมสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สํานักบริหารกลาง 
สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 
 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางท่ี 13  การเชื่อมโยงกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
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ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จของโครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

หนวยงานในกํากับดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน 

รอยละของของจํานวนงานตรวจสอบท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 

ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยงานผลผลิต 

ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพิเศษและงาน CSR 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนในการอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง 
จํานวนผูเขาใชระบบฐานขอมูลในการสืบคนคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ีเก่ียวของ
ในคดีความท่ัวไป และคดีปกครอง 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

รอยละความสําเร็จของการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกครอง 
ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการประเมินมาตรฐานความโปรงใส
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

บุคลากรมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จการปรับปรุงเครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) และ
บํารุงรักษา ซอมแซมระบบเตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิง 

ระดับความสําเร็จในการจางเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง 

ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษา ซอมแซมแกไขอุปกรณเครือขาย
สื่อสารขอมูลกลางกระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ 

ระดับความสําเร็จการบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ในเรื่องการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงและการ
บํารุงรักษาอุปกรณระบบเครือขาย 
ระดับความสําเร็จในการเชาบริการขอมูลระบบขาวในประเทศ 
ตางประเทศ (News Center) และเชาบริการขอมูลโปรแกรมขาว
เศรษฐกิจการคลัง 
รอยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟา สํารอง 

รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของคลังขอมูล
กระทรวงการคลัง (Data Archiving) 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการคลัง (MOF Security Center) 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายสื่อสาร กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายพรอมอุปกรณทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอรเน็ต
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจ
การคลัง (Government Fiscal Information Service Center)   

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการศูนยบริการกลางระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆ กระทรวงการคลัง (MOF Cloud Center) 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสํารองขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง (MOF DRC) 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ GFMIS และ ศูนยสํารองขอมูลกลาง 
กระทรวงการคลัง (MOF GFMIS & DRC) 
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (O&M) 

ระดับความสําเร็จในการเชาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงระบบ 
GFMIS 

ตารางท่ี 14  การเชื่อมโยงเปาประสงคกับตัวชี้วัดขององคกร 
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สวนท่ี 3 
โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2560 
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 3 : การสรางความมั่นคง 

ทางการคลัง 

กลยุทธท่ี 1.1 : 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

โครงการท่ี 1 : การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

โครงการท่ี 2 : การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

โครงการท่ี 3 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : 
เสรมิสรางความเช่ือมั่น   
ตอการดําเนินงานของ

กระทรวงการคลัง 

 กลยุทธท่ี 1.2 : 
ดําเนินงานสื่อสารสารนิเทศการคลังในเชิง
รุกท่ีครอบคลมุทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 : โครงการเผยแพร-ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
กระทรวงการคลังสูสาธารณชน 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 3 :  การสรางความมั่นคง 

ทางการคลัง 
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โครงการท่ี 4 : การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 
โครงการท่ี 5 : การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการในสังกัดสํานักงานกระทรวงการคลัง 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

กลยุทธท่ี 2.1 : 
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

โครงการท่ี 1 : กํากับตรวจสอบการดาํเนินงานของหนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการท่ี 2 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 

โครงการท่ี 3 : การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาํป 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : 

พัฒนาและบริหารจดัการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 
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โครงการท่ี 1 : การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
พัฒนาและบริหารจดัการ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.2 : 
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

โครงการท่ี 2 : การจัดกิจกรรมพิเศษและงาน CSR 
 

โครงการท่ี 4 : การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนในการอุทรณคาํสั่ง       
ทางปกครอง 

โครงการท่ี 3 : การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 5 : การจัดทําฐานขอมลูเพ่ือการสืบคนคําวินิจฉัยอุทรณคําสั่ง
ทางปกครอง 

โครงการท่ี 6 : การดําเนินการประสานงานคด ี

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

โครงการท่ี 7 : การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : 
พัฒนาและบริหารจดัการ

การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 2.3 : 
เสรมิสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 4 : การสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของภาครัฐ 

โครงการท่ี 1 : การการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 
 

โครงการท่ี 2 :  การพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
 

โครงการท่ี 3 : การประเมินมาตรฐานความโปรงใสของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
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สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลัง 

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : 

สรางศักยภาพ
บุคลากร 

สูความเปนเลิศ 
 

กลยุทธท่ี 3.1 : 
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกร 
แหงการเรียนรู 

โครงการท่ี 1 : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานบริหาร) 

โครงการท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 

โครงการท่ี 1 : การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร 

กลยุทธท่ี 3.2 : 
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : 
บริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของ

กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.1 : 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 1 : โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ                
การสื่อสารของกระทรวงการคลัง 

 
โครงการท่ี 2 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟาสํารองของอาคาร

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ั  

 โครงการท่ี 3 : โครงการจดัทําระบบจัดเก็บขอมูลของคลังขอมูล
กระทรวงการคลัง (Data Archiving) 

โครงการท่ี 6 : โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ
ทดแทนเครื่องเดมิระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง 

โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการคลัง  (MOF Security Center) 

 
โครงการท่ี 5 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสาร 

กระทรวงการคลัง   

โครงการท่ี 7 : โครงการศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลัง 
(Government Fiscal Information Service Center) 

โครงการท่ี 8 : โครงการศูนยบริการกลางระบบประมวลผลกลุมเมฆ 
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud Center) 

 
โครงการท่ี 9 :  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสํารองขอมูลกลาง 

กระทรวงการคลัง (MOF DRC) 
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สอดคลองกับนโยบายกระทรวงการคลัง 
ประเด็นท่ี 5 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานของกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : 
บริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของ

กระทรวงการคลัง 

กลยุทธท่ี 4.2 : 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศระบบ GFMIS 
และ ศูนยสํารองขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง (MOF 
GFMIS & DRC) 

โครงการท่ี 2 : โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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โครงการและตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557-2560 

 
 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางความ
เชื่อม่ันตอการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

          

กลยุทธท่ี 1.1  ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

การติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงการคลังดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(สนย.) 

- - - - ระดับความสําเร็จ 
ของการติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงการคลัง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง 
(สนย.) 

- - - - ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

 
 
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(สนย.) 
 

- - - - ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
กลยุทธท่ี 1.2 ดําเนินงานสื่อสาร
สารนิเทศการคลังในเชิงรุกท่ี
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน 
(กสค.) 

- - - - ระดับความสําเร็จของโครงการ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกระทรวงการคลังสู
สาธารณชน 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง 

          

กลยุทธท่ี 2.1  กํากับ ตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กํากับตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(สตป.) 

1.8  
 

1.8  
 

1.8  
 

1.8  
 

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการท่ีไดรับการ
ตอบสนอง 
 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
(สตก.) 

- - - - ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

 การดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบประจําป  
(สตน.) 

- - - - รอยละของจํานวนงานตรวจสอบ
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบประจําป 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 

รอยละ 
100 

 

 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
(กพร.) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ระดับความสําเร็จในการติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(กพร.) 

- - - - ระดับความสําเร็จในการติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
กลยุทธท่ี 2.2  สงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
(สบก.)  

- - - - ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

 การจัดกิจกรรมพิเศษและงาน CSR 
(สบก.) 

- - - - ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมพิเศษและงาน CSR 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

การจัดทํารายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง (สนย.) 

- - - - ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานประจําปของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนใน
การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง (กกม.) 

0.1 - - - ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
คูมือสําหรับประชาชนในการ
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ระดับ 5 
 

- - - 

การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนคํา
วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
(กกม.) 

- 3 - - จํานวนผูเขาใชระบบฐานขอมูล
ในการสืบคนคําวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง 

- 
 

20 
คน 

- 
 

- 
 

การดําเนินการประสานงานคดี 
(กกม.) 

- - - - รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพ่ือการประสานงานท่ี
เก่ียวของในคดีความท่ัวไป และ
คดีปกครอง 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

การดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองของคณะกรรมการ
พิจารณาคําสั่งทางปกครอง (กกม.) 

- - - - รอยละความสําเร็จของการเสนอ
เรื่องเพ่ือพิจารณาตอ
คณะกรรมการพิจารณาคําสั่งทาง
ปกครอง 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

กลยุทธท่ี 2.3  เสริมสรางความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
(สบก.) 
 

- - - - ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

การพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
(สตป.) 

- - - - ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกข 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

การประเมินมาตรฐานความโปรงใส
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
(กพร.) 

- - - - ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการประเมินมาตรฐาน
ความโปรงใสของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางศักยภาพ
บุคลากรสูความเปนเลิศ 

          

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาบุคลากร  
ดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู 

 

การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง 
(ดานบริหาร) 
(สบค.) 

8 8 8 8 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงการคลัง  
(ดานบริหาร) 

ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 

 การพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
(สบค.) 
 

1.5 1.5 1.5 1.5 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ศทส.) 
 

3.6 3.6 3.6 3.6 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการฝกอบรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 

งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง 

          

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง (ศทส.) 
 

.๒๘๕  .๓ .๓  .๓  ระดับความสําเร็จการปรับปรุง
เครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) 
และบํารุงรักษา ซอมแซมระบบ
เตือนอัคคีภัย และระบบดับเพลิง 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

 ๘.๕  ๘.๕  ๘.๕  ๘.๕  ระดับความสําเร็จในการจาง
เหมาบริการระบบ Internet 
ความเร็วสูง 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

 ๑๒.๔  ๑๕  ๑๕  ๑๕  ระดับความสําเร็จการ
บํารุงรักษา ซอมแซมแกไข
อุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูล
กลางกระทรวงการคลัง 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

 ๙.๕  ๙.๕  ๙.๕  ๙.๕  ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

 ๑๓๘.
๖  
 

๑๖๐  ๑๖๐  ๑๖๐ ระดับความสําเร็จการบริการ
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลางและสวนภูมิภาค ใน
เรื่องการเชาวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงและการบํารุงรักษา
อุปกรณระบบเครือขาย 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
  ๒.๖  ๒.๖  ๒.๖ ๒.๖  ระดับความสําเร็จในการเชา

บริการขอมูลระบบขาวใน
ประเทศ ตางประเทศ (News 
Center) และเชาบริการขอมูล
โปรแกรมขาวเศรษฐกิจการคลัง 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟาสํารองของอาคารศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง (ศทส.) 

- ๑๕  - - รอยละความสําเร็จของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบไฟฟา 
สํารอง 

- ระดับ 
๕ 

- - 

 โครงการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง (Data 
Archiving) (ศทส.) 
 

- ๑๕  - - รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง 
(Data Archiving) 

- ระดับ 
๕ 

- - 

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการคลัง (MOF Security 
Center) (ศทส.) 
 
 

- ๒๕  - - ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบความม่ันคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการคลัง (MOF 
Security Center) 

- ระดับ 
๕ 

- - 

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือขายสื่อสาร กระทรวงการคลัง  
(ศทส.) 

- ๔๕  - - ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือขาย
สื่อสาร กระทรวงการคลัง 

- ระดับ 
๕ 

- - 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายพรอมอุปกรณทดแทนเครื่องเดิม
ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
กระทรวงการคลัง (ศทส.) 
 

- - 17  - ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมอุปกรณทดแทนเครื่อง
เดิมระบบอินเทอรเน็ต
กระทรวงการคลัง 

- - ระดับ 
๕ 

- 

 โครงการศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจ
การคลัง (Government Fiscal 
Information Service Center) 
(ศทส.) 
 

- - ๓๕  - ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการศูนยบริการขอมูล
เศรษฐกิจการคลัง 
(Government Fiscal 
Information Service 
Center)   

- - ระดับ 
๕ 

- 

 โครงการศูนยบริการกลางระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆ 
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud 
Center) (ศทส.) 
 

- - ๓๕  - ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการศูนยบริการ
กลางระบบประมวลผลกลุมเมฆ 
กระทรวงการคลัง (MOF 
Cloud Center) 

- - ระดับ 
๕ 

- 

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
สํารองขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง 
(MOF DRC) 
(ศทส.) 
 

- - ๘๘  - ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบสํารอง
ขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง 
(MOF DRC) 
 
 

- - ระดับ 
๕ 

- 
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ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
โครงการ 

(ผูรับผิดชอบ) 
งบประมาณ (หนวย:ลานบาท) 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS) 

โครงการพัฒนาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ GFMIS และ ศูนย
สํารองขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง 
(MOF GFMIS & DRC) 
(ศทส.) 
 

- - - ๑๕๐  ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ 
GFMIS และ ศูนยสํารองขอมูล
กลาง กระทรวงการคลัง (MOF 
GFMIS & DRC) 

- - - ระดับ 
๕ 

 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (ศทส.) 
 
 

350  ๓๕๐  ๓๕๐  ๓๕๐  รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
(O&M) 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

 ๗๙  ๘๐  ๘๐  ๘๐  ระดับความสําเร็จในการเชา
บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ระบบ GFMIS  

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 
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