แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)
และแผนปฏิบัติการ/โครงการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ 2554

แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมือ
อาชีพและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ :
1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป้าประสงค์ :
1. ยุทธศาสตร์ที่มที ิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง

2. เป้าประสงค์หลักในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีการบริหารงานในทุกกระบวนการหลักอย่างมีธรรมาภิบาล โดย
การดํ า เนิ น งานจะคํ า นึ ง ถึ ง ดุ ล ยภาพระหว่ า งองค์ ก ร ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลสากล ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 ประการ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วม (Participation)
2. นิติธรรม (Rule of Law)
3. ความโปร่งใส (Transparency)
4. การตอบสนอง (Responsiveness)
5. การมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity and Inclusiveness)
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และ
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)
และมี ก ารกํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนกลไกในการส่ ง เสริ ม และตรวจสอบดู แ ลธรรมาภิ บ าลในทุ ก
กระบวนการอย่างชัดเจน
เพื่อให้การส่งเสริมระดับธรรมาภิบาลบรรลุเป้าประสงค์ที่กล่าว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้
กําหนดแนวทางในการดําเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จั ดการภาครั ฐ ซึ่ งสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจั ดการอย่ างมื ออาชี พของกระทรวงการคลั ง
ในกลยุทธ์ส่งเสริมธรรมาภิบาล
รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 : การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กลยุทธที่: 2.1
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
ในสังกัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ
กลยุทธ : สงเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่: 2
พัฒนาและบริหาร
จัดการ
การดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง

โครงการที่ 2 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 3 : การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําป
โครงการที่ 4 : การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 5 : การแกไขปญหาสังคมและความยากจนดานหนี้สิน
กลยุทธที่: 2.2
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ
กลยุทธ : สงเสริมธรรมาภิบาล

โครงการที่ 3 : การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

กลยุทธที่: 2.3
พัฒนาการบริหารแบบบูรณาการ

โครงการที่ 1 : การพัฒนาศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง

สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ
กลยุทธ : บริหารแบบบูรณาการ

โครงการที่ 2 : การพัฒนากฎหมายของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 2 : การดําเนินงานตามแผนสงเสริมธรรมาภิบาล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัด

โครงการที่ 4 : การตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการที่ 3: การจัดทํารายงานประจําปของกระทรวงการคลัง

3. แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความมุ่งมั่นในการจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล และให้
มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กํ า หนดนโยบาย กรอบทิ ศ ทางและแผนส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล (Roadmap) ของสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง
2. วิเคราะห์และจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) เป็นแผนระยะยาว และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
3. ติดตาม เร่งรัด และปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลและแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 การพิจารณากระบวนการและการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการ
ในปีงบประมาณ 2552 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได้จัดทําแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)
ประจําปีงบประมาณ 2552-2554 โดยได้ดําเนินการประเมินความสําคัญของกระบวนการหลัก เพื่อนํามาวางแผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และได้จัดลําดับความสําคัญของกระบวนการหลัก และกําหนด Roadmap การส่งเสริมธรรมาภิบาล สําหรับ
ปีงบประมาณ 2553-2555 ดังนี้
คะแนนการประเมินกระบวนการ ปีที่มุ่งเน้นส่งเสริม
หลักตามแนวทาง PMQA
ธรรมาภิบาล
(เต็ม 9 คะแนน)

ลําดับที่

ชื่อกระบวนการ*

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

การตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ
กระทรวงการคลัง
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่
สาธารณะชน
การคุ้มครองประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
การปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงาน เร่งรัด กํากับดูแล การ
ดําเนินงานด้านการพัฒนากฎหมายของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

สตป.

9

สบค.
ศทส.

9
8

กสค.

8

กปป.

6

กพร.
กกม.

6
5

2
3
4
5
6
7

2553-2555

2554-2555

* หมายเหตุ: ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนการและคะแนนการประเมินกระบวนการหลักตามแนวทาง PMQA เนื่องจากผล
การวิเคราะห์ของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 ในปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ สาระสําคัญของ
กระบวนการยังเหมือนเดิม ดังปรากฏตามภาคผนวก

3.2 กรอบเวลาในการดําเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ประจําปีงบประมาณ 2554*
กิจกรรม
1. จัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผน
ปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2554 และ
นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
2. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปี
งบประมาณ 2554 ได้แล้วเสร็จ
3. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็นราย
ไตรมาส และสรุปผลความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย
แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลความคืบหน้าของ
การดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายทุกระยะทีร่ ายงาน
4. สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 และนําเสนอผลการ
ดําเนินการ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะสําหรับดําเนินการในปีต่อไป พร้อมผลการ
ประเมินตนเองเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดําเนินการตาม
แผนฯ ในปีงบประมาณ 2554 ต่อผู้บริหารของส่วน
ราชการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2554
มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม , และตุลาคม
2554

ตุลาคม 2554

*หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ตัวชีว้ ดั คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณ 2554

3.3 เป้าประสงค์ย่อยของการส่งเสริมธรรมาภิบาล
กระบวนงานหลัก
1. การตรวจราชการ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
และการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

2. การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

3. การพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT
ของกระทรวง
การคลัง

เป้าประสงค์ย่อย
เพื่อให้ข้าราชการของสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผลมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล และสามารถ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้กระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมี
ความรวดเร็วและ
โปร่งใส

แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ให้แก่ข้าราชการของ
สํานักงานตรวจสอบ
และประเมินผล

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของข้าราชการ ร้อยละ 90
สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT
ของกระทรวง
การคลัง

ระดับความสําเร็จใน ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
การจัดทําโครงการ
คะแนน ดังนี้
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. จัดทํารายละเอียด
โครงการ/พิจารณา
รายละเอียดโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
เพื่อแต่ละหน่วยงานส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้า
รับการอบรมเพือ่ ให้ขั้นตอน
การคัดเลือกมีความยุติธรรม
โปร่งใส
4. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
อย่างยุติธรรมและโปร่งใส
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม
ระดับความสําเร็จการ ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
ดําเนินการโครงการ
คะแนน ดังนี้
ฝึกอบรมเทคโนโลยี
1. จัดทําแบบสอบถามความ
สารสนเทศและการ
ต้องการฝึกอบรม พร้อม
สื่อสาร
สรุปผลความต้องการ
2. จัดทําแผนการฝึกอบรม
ตามงบประมาณที่ได้รับ
3. ขออนุมัติโครงการ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
4. ดําเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ
5. สรุปรายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

กระบวนงานหลัก
4. การผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลังสู่
สาธารณชน

เป้าประสงค์ย่อย
เพื่อให้สาธารณะชนได้มี
โอกาสรับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการคลังได้
อย่างสะดวกและถูกต้อง

5. การตอบข้อ
ร้องเรียนของประชาชน
เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
นอกระบบ
6. การปฏิบัตงิ าน
ตามระบบบริหาร
ความเสี่ยง

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รบั ความ
เดือดร้อนจากธุรกิจ
การเงินนอกระบบ
เพื่อให้การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของ
สป.กค. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
โครงการผลิตสื่อ
ระดับความสําเร็จของ
เพื่อเผยแพร่
โครงการผลิตสื่อ ฯ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ
กระทรวงการคลังสู่
สาธารณะชน

เป้าหมาย
ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล และร่าง
แผนงานโครงการฯ
2. นําเสนอผู้บริหารระดับสูง
เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ขั้นตอน
3. ผ่านกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างจนแล้วเสร็จ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ
สู่สาธารณะ
5. จัดทําแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวม และสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็นเพื่อ
เสนอผู้บริหารระดับสูง
พิจารณา
การช่วยเหลือ
ร้อยละของจํานวน
ร้อยละ 100 ของจํานวน
ประชาชนเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนธุรกิจ
เรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงิน
ธุรกิจการเงินนอก
การเงินนอกระบบที่
นอกระบบที่ได้รับการ
ระบบ
ได้รับการตอบสนอง
ตอบสนอง
การจัดทําแผน
ระดับความสําเร็จของ ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
บริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานตาม
คะแนน ดังนี้
ประจําปีงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง 1. จัดอบรมให้ความรู้เรือ่ ง
2554 ของสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ บริหารความเสี่ยง
ปลัดกระทรวง
2554 ของสํานักงาน 2. ประชุม/วิเคราะห์คัดเลือก
การคลัง
ปลัดกระทรวงการคลัง โครงการเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
3. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
2554
4. เสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงให้ผู้บริหารเห็นชอบ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
และนําแผนฯ ไปปฏิบัติได้
5. ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
และจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานเสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ

กระบวนงานหลัก
เป้าประสงค์ย่อย
7. การดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงานผล
เร่งรัด กํากับดูแล
การพัฒนากฎหมายของ
การดําเนินงานด้าน กระทรวงการคลัง
การพัฒนากฎหมาย
ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
การคลัง

แผนงาน/โครงการ
การรายงานผลการ
พัฒนากฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง
การคลัง

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การรายงานผลการ
พัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลัง

เป้าหมาย
ระดับ 5 โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
1. ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
กระทรวงการคลัง เพือ่ แจ้งให้
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังเริ่ม
ดําเนินการตามขัน้ ตอนของการ
พัฒนากฎหมาย ประจําปี
งบประมาณ 2554
2. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการใน
การพัฒนากฎหมายของ
หน่วยราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง ในช่วง
เดือนตุลาคม 2553 – เดือน
มกราคม 2554
3. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการใน
การพัฒนากฎหมายของ
หน่วยราชการในสังกัด
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม 2554
4. ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการใน
การพัฒนากฎหมายของ
หน่วยราชการในสังกัด
ในช่วงเดือน มิถนุ ายน –
สิงหาคม 2554
5. จัดทํารายงานผลการ
พัฒนากฎหมายของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังและส่งไป
ยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด

แผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ 2554
ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)

1. กระบวนการการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ชื่อโครงการ / แผนงาน : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการของสํานักงานตรวจสอบและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการของสํานักตรวจสอบและประเมินผลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต : ข้าราชการของสํานักตรวจสอบและประเมินผลสามารถปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการสํานักตรวจสอบและประเมินผลที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1
ร้อยละ 70
2
ร้อยละ 75
3
ร้อยละ 80
4
ร้อยละ 85
5
ร้อยละ 90

เกณฑ์การให้คะแนน

กิจกรรม

1. จัดทํารายละเอียดโครงการฝึกอบรม
2. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม
3. จัดทําหนังสือขออนุมัติเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม
4. จัดทําแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลเป็น
รายบุคคลก่อนและหลังการฝึกอบรม
5. จัดทํารายงานผลการฝึกอบรมเสนอ
ผู้บริหาร

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
สตป.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อโครงการ / แผนงาน : โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็วและโปร่งใส
ผลผลิต : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็วและโปร่งใส
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดทํารายละเอียดโครงการ/พิจารณารายละเอียดโครงการ
2
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแต่ละหน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง
3
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ขั้นตอนการคัดเลือกมีความยุติธรรม โปร่งใส
4
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมอย่างยุติธรรมและโปร่งใสภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
5
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กิจกรรม
1. จัดทํารายละเอียดโครงการ/พิจารณา
รายละเอียดโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแต่ละ
หน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อให้ขั้นตอนการคัดเลือกมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส
4. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
สบค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง
ชื่อโครงการ / แผนงาน : โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมทํางานและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยต่อไป
ผลผลิต : เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จการดําเนินการโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดทําแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม พร้อมสรุปผลความต้องการ
2
จัดทําแผนการฝึกอบรมตามงบประมาณที่ได้รับ
3
ขออนุมัติโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
4
ดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
5
สรุปรายงานและประเมินผลการดําเนินงาน

กิจกรรม

1. จัดทําแบบสอบถามความต้องการ
ฝึกอบรม พร้อมสรุปผลความต้องการ
2. ศึกษา ค้นคว้า หาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการใช้งานด้าน ICT ที่
จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อ
วางแผนและจัดทํารายละเอียดโครงการตาม
งบประมาณที่ได้รับ
3. ขออนุมัติโครงการ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเข้า
รับการฝึกอบรม
- เงินงบประมาณ
- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
4. ดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
- เงินงบประมาณ
- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
5. สรุปรายงานและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
ศทส./สสส..

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4. กระบวนการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสูส่ าธารณะชน
ชื่อโครงการ / แผนงาน : โครงการผลิตสือ่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่ สารนิเทศการคลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สาธารณะชนได้มีโอกาสรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังได้อย่างสะดวกและถูกต้อง
ผลผลิต : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชนได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของโครงการผลิตสื่อ ฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงานโครงการฯ
2
นําเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
3
ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนแล้วเสร็จ
4
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสู่สาธารณะ
5
จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

กิจกรรม

1. รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงาน
โครงการฯ
2. นําเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอน
3. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนแล้ว
เสร็จ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสู่สาธารณะ
5. จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และ
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
กสค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5. กระบวนการตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
ชื่อโครงการ / แผนงาน : การช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่ ป้องปรามการเงินนอกระบบ
วัตถุประสงค์ : ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
ผลผลิต : มีการตอบสนองข้อร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากธุรกิจการเงินนอกระบบแก่ประชาชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ 80 ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
2
ร้อยละ 85 ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
3
ร้อยละ 90 ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
4
ร้อยละ 95 ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
5
ร้อยละ 100 ของจํานวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง

กิจกรรม

1. รับและตอบเรื่องร้องเรียนทางศูนย์รับ
แจ้งการเงินนอกระบบ (สายด่วน 1359
เว็บไซต์ อีเมลล์)
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ
เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
3. ประสานข้อมูลเรื่องร้องเรียนกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สังเกตการณ์เฝ้าระวังและตรวจสอบ ผู้
ต้องสงสัยที่ใช้เทคโนโลยีกระทําผิดทาง
อินเตอร์เน็ต
5. เผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันระวังภัยให้แก่
ประชาชนทางเว็บไซต์
6. รวบรวมและสรุปข้อมูลการร้องเรียน
เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
กปป.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6. กระบวนการปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
ชื่อโครงการ / แผนงาน : การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สป.กค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ผลผลิต : การดําเนินโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง
2
ประชุม/วิเคราะห์คัดเลือกโครงการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2554
4
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารเห็นชอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนําแผนฯไปปฏิบัติได้
5
ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ

กิจกรรม
1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องบริหารความ
เสี่ยง
2. ประชุม/วิเคราะห์คัดเลือกโครงการ
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2554
4. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารเห็นชอบและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไป
ปฏิบัติได้
5. ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน
6. ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 12 เดือน
7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
กพร.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7. กระบวนการการดําเนินงาน เร่งรัด กํากับดูแล การดําเนินงานด้านการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง การคลัง
ชื่อโครงการ / แผนงาน : การรายงานผลการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่ กฎหมาย
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทํารายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง
ผลผลิต : รายงานผลการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเริ่มดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนากฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2
ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ในช่วงเดือนตุลาคม
2553 – เดือนมกราคม 2554
3
ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยราชการในสังกัด ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
2554
4
ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยราชการในสังกัด ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2554
5
จัดทํารายงานผลการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและส่งไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด (ซึ่ง สลค. จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป)

กิจกรรม

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อ
ดําเนินการพัฒนากฎหมาย
2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการ
ด้านกาพัฒนากฎหมายในช่วงเดือนธันวาคม
2553-มกราคม 2554
3. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการ
ด้านกาพัฒนากฎหมายในช่วงเดือนภุมภา
พันธ์-พฤษภาคม 2554
4. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินการด้านกาพัฒนากฎหมายในช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554
5. จัดทํารายงานผลการพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณ 2554
และจัดส่งไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยงานที่
ดําเนินกิจกรรม
กกม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาคผนวก : รายชื่อกระบวนการหลักและคะแนนการประเมินกระบวนการหลักตามแนวทาง PMQA ประจําปี
งบประมาณ 2553
กระบวนการสร้างคุณค่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
2. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง
3. การกํากับ ตรวจสอบ การดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

กปป.
ศทส.
สตป.

คะแนนการประเมิน
กระบวนการหลักตาม
แนวทาง PMQA
(เต็ม 9 คะแนน)
7
7
7

4. การพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
5. การบริหารความเสี่ยง
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
กระทรวงการคลังสู่สาธารณชน

กกม.
กพร.
สบค.
กสค.
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9
6

